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BAB  II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
2.1. Pengertian Manajemen Pemasaran 

2.1.1. Konsep Inti Pemasaran 

Pemasaran merupakan salah satu fungsi yang ada di dalam bisnis yang dijalankan 

oleh suatu perusahaan, di mana di dalam pemasaran kegiatan seperti mengidentifikasi 

kebutuhan dan keinginan (need and wants) yang dimiliki konsumen dilakukan. Selain 

itu, melalui pemasaran perusahaan dibantu dalam menentukan target market yang 

paling potensial dalam penjualan produk, serta program yang harus dilaksanakan agar 

dapat membantu pencapaian tujuan yang ditetapkan oleh perusahaan. 

Definisi pemasaran menurut Kotler (1997)  sebagai berikut : 

“Pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial yang membuat individu dan 
kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan lewat penciptaan 
serta pertukaran timbal balik produk dan nilai dengan orang lain” 
 
sedangkan Swastha (1998) mendefinisikan pemasaran sebagai berikut : 

“Sistem keseluruhan dari kegiatan usaha yang ditujukan untuk merencanakan, 
menentukan harga, mempromosikan dan mendistribusikan barang dan jasa yang 
dapat memuaskan kebutuhan kepada pembeli yang ada maupun pembeli yang 
potensial” 
 
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) 

Mengacu pada beberapa proses yang telah dipaparkan, maka proses pemasaran 

yang dilakukan oleh pengembang (developer) harus ditekankan untuk memberikan 
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kepuasan pada konsumen pembeli perumahan baik ditinjau dari segi harga, kualitas, 

fasilitas maupun lokasi perumahan. 

Lebih tegas, Kotler  (1997) menjelaskan bahwa : 

“Konsep pemasaran merupakan sebuah falsafah bisnis yang menyatakan bahwa 
pemasaran merupakan syarat ekonomi dan social bagi kelangsungan hidup 
perusahaan. Konsep inti pemasaran bersandar pada kebutuhan, keinginan, 
permintaan, produk, nilai, biaya dan kepuasan” 
 

Konsep tersebut dapat diilustrasikan dalam gambar sebagai berikut : 

Hubungan 
dan jaringan 

pasar Pemasar dan 
calon pembeli 

Pertukaran 
dan 

transaksi 

Nilai, biaya, 
dan 

kepuasan

Produk 
(barang 

dan jasa)

Kebutuhan, 
keinginan, dan 

permintaan 

 

Gambar 1.  Konsep Inti Pemasaran  (Kotler, 1997) 

 

2.1.2. Konsep Penjualan dan Konsep Pemasaran 

A.  Konsep Penjualan 

 Konsep ini merupakan konsep yang berorientasi pada tingkat penjualan 

(internal), di mana pemasar beranggapan bahwa konsumen harus dipengaruhi agar 

penjualan dapat meningkat, sehingga tercapai laba maksimum sebagai tujuan 

perusahaan. Dengan demikian fokus kegiatan perusahaan adalah usaha-usaha 

meningkatkan cara-cara penjualan dan kegiatan promosi yang ontensif agar mampu 

mempengaruhi, membujuk (bahkan mungkin memaksa) konsumen untuk membeli, 

sehingga penjualan dapat meningkat (Santoso dan Tjiptono,2001) 
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 Menurut Kotler (1995), konsep berwawasan menjual beranggapan bahwa kalau 

konsumen dibiarkan saja, konsumen tidak akan membeli produk perusahaan dalam 

jumlah cukup. Perusahaan harus melakukan usaha penjualan dan promosi yang agresif. 

Konsep ini beranggapan bahwa konsumen enggan membeli dan harus di dorong supaya 

membeli, serta perusahaan mempunyai banyak cara promosi dan penjualan ynag efektif 

untuk merangsang pembelian. 

B.  Konsep Pemasaran 

 Konsep ini berorientasi pada pelanggan dengan anggapan bahwa konsumen 

hanya akan bersedia membeli produk-produk yang mampu memenuhi kebutuhannya 

dan memberikan kepuasan. Dengan demikian fokus kegiatan perusahaan untuk 

pencapaian tujuannya adalah berusaha memenuhi kepuasan pelanggan melalui 

pemahaman perilaku konsumen yang dijabarkan dalam kegiatan pemasaran yang 

memadukan kegiatan-kegiatan fungsional lainnya (Santoso dan Tjiptono, 2001). 

 Menurut Kotler (1995), konsep berwawasan pemasaran berpendapat bahwa 

kunci untuk mencapai tujuan perusahaan terdiri dari penentuan kebutuhan dan 

keinginan pasar sasaran serta memberikan kepuasan yang diinginkan secara lebih efektif 

dan efisien daripada saingannya. Konsep berwawasan pemasaran bersandar pada empat 

pilar utama yaitu pasar sasaran, kebutuhan pelanggan, pemasaran yang terkoordinir 

serta keuntungan. Konsep ini memandang pasar yang didefinisikan dengan baik, 

memusatkan perhatian pada kebutuhan pelanggan, mengkoordinir semua kegiatan yang 

bersangkutan dengan pelanggan dan menghasilkan keuntungan melalui kepuasan 

pelanggan. 
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 Perbandingan konsep berwawasan menjual dengan konsep berwawasan 

pemasaran dapat dilihat pada gambar 2. 

     TITIK                   PUSAT                     SARANA                      TUJUAN   
    AWAL              PERHATIAN  
 

 

 
a.  Konsep Berwawasan Menjual 

Keuntungan melalui 
Volume Penjualan Pabrik Produk 

Menjual dan 
Mempromosikan 

   
  
 

 
b.  Konsep Berwawasan Pemasaran 

Keuntungan Melalui 
Kepuasan Pelanggan 

Pemasaran 
Terkoordinir 

Kebutuhan 
Pelanggan 

Pasar 
Sasaran 

Gambar 2. Perbandingan Konsep Menjual dgn Konsep Pemasaran (Kotler,1995) 

 

2.1.3. Konsep Produk Total 

 Produk merupakan segala sesuatu yang dapat ditawarkan produsen untuk 

diperhatikan, diminta, dicari, dibeli, digunakan, atau dikonsumsi pasar sebagai 

pemenuhan kebutuhan atau keinginan pasar yang bersangkutan. Secara konseptual, 

produk adalah pemahaman subyektif dari produsen atas sesuatu yang bisa ditawarkan 

sebagai usaha untuk mencapai tujuan organisasi melalui pemenuhan kebutuhan dan 

keinginan konsumen, sesuai dengan kompetensi dan kapasitas organisasi serta daya beli 

pasar (Tjiptono, 1997).  

 Ditambahkan oleh Kotler (1995), produk didefinisikan sebagai sesuatu yang 

dapat ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan. Produk meliputi produk 

fisik, produk jasa, dan sarana lain yang dapat memenuhi suatu kebutuhan dan keinginan. 

Produk digunakan juga untuk istilah penawaran, pemuas atau sumber daya. 
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 Secara lebih rinci, konsep produk total meliputi barang, kemasan, merek, label, 

pelayanan, dan jaminan dapat dilihat pada gambar 3. 

 

 

 

 

 

 

 

Jaminan

Pelayanan 

   
               
 

Produk
Kepuasan 
Pelanggan 

Barang

Label

Merek

Kemasan

Gambar 3.  Konsep Produk Total (Tjiptono, 1997) 

 
2.2. Teori Perilaku Konsumen 

2.2.1. Pengertian Perilaku Konsumen 

 Tujuan pemasaran adalah memenuhi dan memuaskan kebutuhan dan keinginan 

pelanggan sasaran atau konsumen. Perilaku konsumen yang merupakan salah satu 

bidang dalam pemasaran mempelajari bagaimana individu, kelompok dan organisasi 

memilih, membeli, memakai dan menggunakan barang atau jasa atau gagasan dalam 

rangka memuaskan hasrat dan kebutuhan mereka. Dengan mempelajari perilaku 

konsumen akan memudahkan perusahaan dalam membuat produk yang dapat 

memuaskan kebutuhan konsumen, karena sebelum pembuatan sudah dilakukan 

penelitian terlebih dahulu. Oleh karena itu, sikap dan perilaku konsumen mempunyai 

peranan yang cukup besar dalam menentukan strategi pemasaran yang tepat. 
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 Pengertian perilaku konsumen menurut Swasta dan Handoko (1997) adalah 

sebagai berikut : 

“Kegiatan-kegiatan individu yang secara langsung terlibat dalam mendapatkan dan 
mempergunakan  barang dan jasa, termasuk didalamnya proses pengambilan 
keputusan pada persiapan dan penentuan kegiatan-kegiatan tersebut” 
 

Loudon dan Bitta (1993), memberikan pengertian perilaku konsumen sebagai 

berikut : “Consumer behavior may be defined as : the decision process and physical 

activity individuals engage in when evaluating, acquiring, using or disposing of goods 

and service”, yang artinya perilaku konsumen dapat didefinisikan sebagai proses 

pengambilan dan aktifitas secara fisik yang dilibatkan dalam mengevaluasi, 

memperoleh, menggunakan atau dapat mempergunakan barang dan jasa.  

Sedangkan Winardi (1991) memberikan definisi perilaku konsumen sebagai berikut :  
 

“Perilaku konsumen sebagai perilaku yang dapat ditunjukkan oleh orang-orang 
dalam hal merencanakan, membeli dan menggunakan barang-barang ekonomi dan 
jasa”. 

 
Engel, et al (1994), mempertegas pendapat diatas dengan menyatakan bahwa : 

“Perilaku konsumen sebagai tindakan yang langsung terlibat dalam mendapatkan, 
mengkonsumsi dan menghabiskan barang dan jasa, termasuk proses keputusan yang 
mendahului dan mengikuti tindakan ini”. 

 
Melihat  dari pengertian diatas, maka dapat diungkapkan beberapa hal yang 

penting dari perilaku konsumen, yaitu : 

1. kegiatan fisik, yaitu keseluruhan aktifitas yang dilakukan oleh individu dalam 

menilai dan mendapatkan barang dan jasa. 

2. keterlibatan individu, yaitu keterlibatan langsung dari individu ketika mendapatkan 

dan menggunakan barang dan jasa. 

3. proses pengambilan keputusan, yaitu adanya peran yang berbeda dari setiap individu 

mulai saat mencari, menerima sampai mengkonsumsi barang dan jasa. 
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2.2.2. Model Perilaku Konsumen 

Model perilaku konsumen digunakan untuk memudahkan memahami para 

pembeli, dimana model tersebut juga sering disebut dengan model rangsangan 

tanggapan. Konsumen diberi rangsangan agar mereka mau dan memberikan suatu 

tanggapan terhadap barang dan jasa yang ditawarkan. Dalam proses pengambilan 

keputusan, pembelian sangat tergantung pada karakter dari pembeli dan proses 

pengambilan keputusan itu sendiri yang mempengaruhi hasil keputusan. Dalam hal ini 

Kotler (1997) memberikan model perilaku konsumen sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar  4.  Model Perilaku Konsumen  (Kotler, 1997) 

Dari gambar 4 dapat dijelaskan bahwa perilaku konsumen dalam menentukan 

keputusannya untuk membeli suatu produk atau jasa dimulai dengan adanya rangsangan 

pemasaran yang dipadukan denngan rangsangan lainnya seperti ekonomi, teknologi, 

politik dan budaya yang semua itu masuk dalam upaya proses pengambilan keputusan 

yang sekaligus digunakan sebagai landasan untuk menentukan keputusan untuk 

membeli produk atau jasa. 
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2.2.3.  Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Pembelian 

Untuk memahami perilaku konsumen dalam pengambilan keputusan pemilihan 

produk yang akan memuaskan kebutuhan mereka adalah dengan memahami karateristik 

dari konsumen itu sendiri. 

Menurut Kotler (1995) menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku 

konsumen, antara lain yaitu : 

A. Pengaruh faktor ekstern 

1. Faktor budaya 

a. Budaya adalah penentu keinginan dan perilaku yang paling mendasar, kumpulan 

nilai, persepsi, preferensi dan perilaku individu sangat dipengaruhi budaya yang 

ada di sekitarnya. 

b. Sub budaya, adalah bagian yang paling kecil yang berperan mempengaruhi 

pembeli atau konsumen. Sub budaya ini antara lain bangsa, agama, kelompok, 

ras dan daerah topografi. 

c. Kelas sosial, menunjukkan budaya dan perilaku individu yang berada dalam 

segmennya. Perilaku sosial juga kadang menunjukkan preferensi produk dan 

merek yang digunakan. 

2. Faktor sosial 

a. Kelompok acuan adalah kelompok yang mempunyai pengaruh langsung (tatap 

muka) atau yang tidak langsung terhadap sikap atau perilaku seseorang. 

b. Keluarga, adalah kelompok acuan primer yang paling berpengaruh. Ada 

beberapa pengaruh relative yang harus diselidiki oleh para pemasar seperti peran 

istri,anak, dan suami dalam keluarga. 

c. Peran dan status, adalah posisi seseorang atau individu dalam sebuah kelompok 
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B. Pengaruh faktor internal individu 

a. Faktor pribadi 

a. Usia dan tahap siklus hidup orang membeli barang dan jasa yang berbeda 

sepanjang hidupnya. Barang yang dikonsumsi saat kecil berbeda dengan saat 

remaja. 

b. Pekerjaan, sangat mempengaruhi pola konsumsinya. 

c. Keadaan ekonomi terdiri atas penghasilan yang dapat dibelanjakan (tingkat, 

kestabilan, pola waktu) tabungan dan aktiva, hutang, kemampuan untuk 

meminjam dan sikap atas belanja atau menabung. 

d. Gaya hidup, pola hidup seseorang di dunia yang diekspresikan dalam aktifitas 

minat dan opininya. Gaya hidup menggambarkan keseluruhan diri seseorang 

yang berinteraksi dengan lingkungannya. 

e. Kepribadian dan konsep diri, karakteristik psikologis yang berbeda dari 

seseorang yang menyebabkan tanggapan yang relative konsisten dan bertahan 

lama. 

b. Faktor psikologis 

a. Motivasi adalah kebutuhan yang cukup mendorong orang untuk bertindak 

b. Persepsi, proses dimana seseorang individu memilih, mengorganisasi dan 

menginterpretasikan masukan info untuk menciptakan gambaran yang memiliki 

arti. 

c. Pembelajaran, perubahan dalam perilaku seseorang yang timbul dari 

pengalaman. 

d. Keyakinan dan sikap adalah pemikiran deskriptif yang dianut seseorang tentang 

suatu hal. 
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2.2.4. Proses Pengambilan Keputusan Pembelian 

Perilaku konsumen akan menentukan proses pengambilan keputusan pembelian 

mereka, dimana proses ini merupakan penyelesaian masalah untuk membeli barang atau 

jasa dalam upaya memenuhi kebutuhan mereka. Dalam kenyataannya memang setiap 

orang tidak akan melakukan tahapan yang selalu sama dan urut atau sesuai dengan teori 

yang ada. Namun dari tingkah laku pembelian para konsumen secara umum dapat 

dipelajari hal-hal yang dilakukan oleh konsumen sehingga dapat diketahui pola atau 

trennya. 

Tahap-tahap dalam pengambilan keputusan pembelian yang dilakukan oleh 

konsumen menurut Engel, et al (1994) antara lain : 

1.  Need recognition (pengenalan masalah)  

Proses pembelian dimulai dengan pengenalan masalah atau kebutuhan yang disadari 

oleh konsumen, jika kebutuhan tersebut diketahui maka konsumen akan segera 

memahami adanya prioritas pemenuhan kebutuhan yaitu kebutuhan yang belum 

perlu segera untuk dipenuhi dan kebutuhan yang harus segera dipenuhi. 

2.  Search for information ( pencarian informasi) 

Pencarian sumber-sumber informasi yang dilakukan oleh konsumen berkaitan 

dengan pemenuhan kebutuhan dan keinginan yang dirasakan. 

Ada 2 tingkat dalam pencarian informasi yang dibutuhkan, yaitu : 

1. Perhatian yang meningkat, artinya pencarian informasi dilakukan sedang-sedang 

dan bersikap lebih menerima saja. 

2. Mencari informasi secara aktif, artinya kegiatan mencari dan mempelajari 

sumber-sumber informasi dilakukan dengan giat. Hal ini tergantung dari kuat 

lemahnya dorongan yang ada. 
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3.  Alternative evaluation (evaluasi alternatif) 

Tahap ini meliputi dua tahap yaitu menetapkan tujuan pembelian dan menilai serta 

menyediakan seleksi terhadap alternatif pembelian berdasarkan tujuan 

pembeliannya. Setelah tujuan pembeliannya ditetapkan, penilaian terhadap produk 

dilakukan berdasarkan pertimbangan yang sadar dan rasional serta perlu 

mengidentifikasikan alternatif-alternatif pilihan yang ada. Langkah selanjutnya 

adalah dilakukan seleksi pada alternatif tersebut sesuai dengan tujuan pembelian 

semula dengan melihat beberapa manfaat suatu produk, mengukur bobot 

kepentingan. 

4.  Purchase  (keputusan membeli) 

Keputusan untuk membeli merupakan proses dalam pembelian yang nyata, jadi 

setelah tahap-tahap di atas dilakukan, maka konsumen harus mengambil keputusan 

apakah membeli atau tidak. Apabila konsumen memutuskan untuk membeli maka 

konsumen akan menjumpai serangkaian keputuisan yang harus diambil menyangkut 

jenis produk, merek, penjual, kuantitas, waktu pembelian, dan cara pembayaran. 

5.   Outcomes (perilaku sesudah membeli) 

Bagi perusahaan, perilaku dalam pembelian sangat penting, karena perilaku mereka 

dapat mempengaruhi penjualan ulang dan mempengaruhi ucapan-ucapan pembeli 

kepada pihak lain tentang produk-produk perusahaan. Konsumen akan cenderung 

mengatakan hal-hal yang baik tentang merek yang bersangkutan kepada orang lain 

dan begitu sebaliknya. 
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2.2.5. Kepuasan Konsumen 

Sebuah proses pengambilan keputusan pembelian tidak hanya berakhir dengan 

terjadinya transaksi pembelian, akan tetapi diikuti pula oleh tahapan 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 bentuk promosi yang terbaik (Kotler,1997) 

Kotler (1995) memandang kepuasan sebagai fungsi dari seberapa dekat harapan 

pembeli atas suatu produk dengan kinerja yang dirasakan pembeli atas produk tersebut. 

Jika kinerja produk lebih rendah daripada harapan, pembeli akan kecewa. Jika ia sesuai 

harapan, pembeli akan puas dan jika ia melebihi harapan, pembeli akan sangat puas. 

Perasaan konsumen setelah membeli produk akan membedakan apakah mereka akan 

membeli kembali produk tersebut dan membicarakan hal-hal yang menguntungkan atau 

tidak menguntungkan tentang produk tersebut kepada orang lain. 

Konsumen membentuk harapan mereka berdasarkan pesan yang diterima dari 

penjual, teman, dan sumber-sumber informasi lain. Apabila penjual melebih-lebihkan 

manfaat suatu produk, konsumen akan mengalami harapan yang tidak tercapai 

(disconfirmed expectation), yang akan menyebabkan ketidakpuasan. Semakin besar 

kesenjangan antara harapan dan kinerja yang dihasilkan suatu produk, akan semakin 

besar ketidakpuasan konsumen. Disinilah gaya penanganan konsumen beraksi. 

Beberapa konsumen memperbesar kesenjangan ketika suatu produk tidak sempurna dan 
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mereka menjadi sangat tidak puas. Konsumen-konsumen lainnya meminimalisir 

kesenjangan dan menjadi tidak begitu kecewa. 

Derajat kepentingan kepuasan pasca pembelian, menunjukkan bahwa penjual 

harus mengajukan klaim produk yang benar-benar menggambarkan kinerja produk. 

Beberapa penjual bahkan mungkin menyatakan tingkat kinerja yang lebih rendah 

sehingga konsumen akan mendapatkan kepuasan yang lebih tinggi daripada yang 

diharapkannya dari suatu produk. 

Tjiptono (1997) menambahkan bahwa pada dasarnya tujuan dari suatu bisnis 

adalah menciptakan para pelanggan yang merasa puas. Terciptanya kepuasan pelanggan 

dapat memberikan beberapa manfaat, di antaranya hubungan antara perusahaan dan 

pelanggan menjadi harmonis, memberikan dasar yang baik bagi pembelian ulang dan 

terciptanya loyalitas pelanggan, dan membentuk suatu rekomendasi dari mulut ke mulut 

yang memberikan keuntungan bagi perusahaan. 

Konsep kepuasan pelanggan dapat dilihat pada gambar 5. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Konsep Kepuasan Pelanggan (Tjiptono, 1997) 
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2.3.  Bauran Pemasaran (Marketing mix) 

Bauran pemasaran (marketing mix) merupakan seperangkat alat pemasaran yang 

digunakan untuk mencapai tujuan pemasaran dalam pasar sasarannya (Kotler, 1997). 

Bauran pemasaran merupakan kombinasi dari empat variable yang merupakan kegiatan 

inti pemasaran yang diusahakan untuk dilaksanakan seefektif mungkin untuk mencapai 

tujuan perusahaan. Menurut Kottler (1995) variabel-variabel tersebut terdiri dari : 

 Product (barang atau jasa) 

Adalah sesuatu yang ditawarkan pada pasar untuk mendapatkan perhatian agar 

dimiliki, digunakan, dan dikonsumsi sehingga memuaskan keinginan dan 

kebutuhan. Produk dapat diklasifikasikan dalam dua kelonpok utama, yaitu : 

 Barang 

Barang merupakan produk yang berbentuk fisik, sehingga dapat dilihat, diraba, 

disentuh, disimpan dan dipindahkan. Terdapat empat jenis barang, yaitu : 

 Convenience goods 

Merupakan barang yang pada umumnya memiliki frekuensi pembelian 

tinggi, dibutuhkan segera dan dalam pembeliannya hanya dibutuhkan usaha 

yang kecil. Contoh : rokok, permen, sabun, dll. 

 Shopping goods 

Merupakan barang yang dalam proses pemilihan dan pembeliannya 

dibandingkan oleh konsumen diantara berbagai alternatif yang tersedia, 

meliputi harga dan kualitas. Contoh : perlengkapan rumah tangga, mebel, 

pakaian, dll.  
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 Speciality goods 

Merupakan barang yang mempunyai karakteristik yang unik dimana 

sekelompok konsumen bersedia melakukan usaha khusus untuk 

membelinya. Contoh : mobil, rumah, perhiasan. 

 Unsought goods 

Merupakan barang yang tidak diketahui konsumen dan kalaupun sudah 

diketahui, pada umunya belum terpikir untuk membelinya. Contoh : 

asuransi, tanah kuburan. 

 Jasa (service) 

Merupakan aktivitas, manfaat atau kepuasan yang ditawarkan untuk dijual. 

Contoh : bengkel reparasi, salon kecantikan.  

 Perumahan termasuk dalam kategori produk, namun pada pelaksanaanya 

developer perumahan juga melakukan kegiatan jasa, yaitu pada proses dan 

pelayanan mulai dari pelayanan sebelum pembelian dan pelayanan purna jual. 

 Place (lokasi) 

Tempat dimana perusahaan beroperasi, berproduksi maupun menggunakan 

pemasarannya. Tempat dalam kiat bauran pemasaran sangat penting, karena tempat 

berarti berbagai kegiatan perusahaan untuk membuat produknya terjangkau dan 

tersedia bagi pasar sasarannya. Pengembang harus menentukan, mengajak dan 

menghubungkan berbagai perantara pemasaran supaya produknya berada dengan 

tepat di pasar sasaran. Pengembang harus memahami berbagai jenis pemasok bahan 

baku, pedagang besar dan perusahaan distribusi serta mengetahui cara mereka 

mengambil keputusan. 
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 Price (harga) 

Suatu nilai yang dinyatakan dalam bentuk rupiah atau bentuk moneter yang lain 

guna pertukaran atau transaksi atau dapat dikatakan bahwa harga adalah sejumlah 

uang yang harus dibayar oleh konsumen untuk mendapatkan barang atau jasa. Agar 

dapat sukses dalam memasarkan produk perumahannya, pengembang harus 

menetapkan harga secara tepat. Harga merupakan satu-satunya unsur dalam bauran 

pemasaran yang memberikan pemasukan atau pendapatan bagi perusahaan. Dalam 

perusahaan perumahan, harga merupakan nilai yang diberikan kepada 

konsumennya. Adapun harga rumah yang ditawarkan oleh pengembang perumahan 

Bukit Cemara Tujuh sebagai berikut : 

Type rumah/Luas tanah (m) Harga jual (Rp) 
T.54/135 215.000.000 
T.58/135 221.000.000 
T.75/210 317.000.000 
T.82/240 353.000.000 

 

 Promotion (promosi) 

Adalah aktifitas untuk meningkatkan penjualan dengan menggunakan personal 

selling, advertising dan special sales promotion. Pada perusahaan perumahan, 

dimana perkembangan teknologi dan tingkat persaingan yang ada cukup tinggi, 

maka kegiatan promosi mutlak dilakukan untuk menarik minat masyarakat agar mau 

membeli produk rumah yang ditawarkan. Begitu pula kegiatan promosi yang 

dilakukan oleh pengembang perumahan Bukit Cemara Tujuh, Malang sebagai 

berikut : 

 Promosi penjualan 

Adalah bentuk persuasi langsung melalui penggunaan berbagai insentif yang 

dapat diatur untuk meransang pembelian produk dengan segera. Promosi 
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penjualan pada perumahan Bukit Cemara Tujuh, Malang diwujudkan melalui 

produk sampel dan pameran-pameran di kota Malang. 

 Personal selling 

Adalah komunikasi langsung (tatap muka) antara penjual dan calon pelanggan 

untuk memperkenalkan suatu produk kepada calon pelanggan dan membentuk 

pemahaman pelanggan terhadap produk sehingga mereka kemudian akan 

mencoba dan membelinya. Dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari, PT. Bumi 

Andhika Permai menggunakan sistem promosi dengan personal selling yang 

dilakukan oleh staff marketing dan bagian front line officer, sehingga calon 

konsumen dapat secara langsung memperoleh segala informasi yang mereka 

butuhkan dari pihak pengembang. 

 Mass selling 

Merupakan pendekatan yang menggunakan media komunikasi yaitu periklanan 

dan publisitas untuk menyampaikan informasi kepada khalayak ramai dalam 

satu waktu. Mass selling yang dilakukan oleh PT. Bumi Andhika Permai 

meliputi brosur, poster, billboard, simbol dan logo 

 Public relations 

Merupakan upaya komunikasi menyeluruh dari suatu perusahaan untuk 

mempengaruhi opini, persepsi, keyakinan dan sikap dari suatu kelompok 

(konsumen) terhadap perusahaan tersebut. PT Bhumi Andhika melaksanakan 

sistem promosi ini dengan cara donasi atau sumbangan, dan menjadi sponsor 

dari kegiatan-kegiatan kemasyarakatan seperti pada lomba gerak jalan, 

pertandingan sepak bola serta kegiatan-kegiatan lain yang melibatkan 

masyarakat banyak. 
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Payne (1993) menyatakan bahwa selain 4P yang merupakan bauran pemasaran 

tradisional, masih ada tiga bauran pemasaran lain yang penting, yaitu : 

 People : pentingnya manusia dalam proses pemasaran sekarang telah ditekankan. 

Kesuksesan pemasaran sangat tergantung pada proses seleksi pelatihan, motivasi 

dan manajemen SDM. 

 Processes  : sejak manusia menjadi bagian penting dalam pemasaran, tidak habis-

habisnya perhatian dan usaha staff  menyelesaikan proses yang tidak memuaskan. 

Pada bagian ini pentingnya pendekatan smile training terhadap petugas pelayanan 

konsumen yang diterapkan oleh beberapa perusahaan jelek sekali. Hal ini tentu 

sangat berpengaruh terhadap penilaian konsumen terhadap kinerja perusahaan. Oleh 

karena itu, perlu adanya koordinasi yang terpadu antar staff marketing dengan 

operasi yang terlibat dalam proses manajemen dengan mengidentifikasikan proses 

sebagai bagian yang terpisah dari bauran pemasaran 

 Costumer service (pelayanan konsumen) : sebagaian besar faktor pembeda 

perusahaan adalah kualitas pelayanan konsumen yang diberikan, karena konsumen 

sekarang ingin lebih terpuaskan kebutuhannya dan menginginkan pelayanan standrat 

yang lebih tinggi. 

Pawitra (1993) menyatakan bahwa bauran pemasaran meliputi 7P, yaitu : 

product, place, price, promotion, participant, physical evidence, dan process. 

Selanjutnya menurut Horbonar Sinaga (1996 dalam Prayogo,2000), bauran pemasaran 

ada 9P, yaitu product, place, price, promotion, public relation, power, phisycal 

evidence, process dan people.  

Berdasar beberapa pendapat diatas dan selaras dengan penelitian yang akan 

peneliti lakukan, yaitu menganalisis variable yang mempengaruhi kepuasan konsumen 
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dalam pembelian rumah tipe menengah, maka dapat disimpulkan bahwa bauran 

pemasaran yang merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi pembelian adalah 

kombinasi dari variabel-variabel yang meliputi produk, harga, lokasi, promosi dan 

fasilitas, yang dikembangkan oleh para pengembang untuk memasarkan produk yang 

dihasilkan. 

 

2.4.  Kategori Bauran Jasa 

  Tawaran perusahaan ke pasar biasanya mencakup beberapa jasa. Komponen 

jasa dapat berupa bagian kecil atau bagian utama dari total penawaran. Menurut Kotler 

(2000;487), penawaran tersebut dapat dibedakan menjadi lima kategori, yaitu : 

a. Barang berwujud murni. Dalam kategori ini, tawaran hanya terdiri dari barang 

berwujud seperti sabun mandi, pasta gigi atau garam. Tidak terdapat jasa dalam 

produk ini. 

b. Barang berwujud yang disertai layanan. Dalam kategori ini, tawaean terdiri dari 

barang berwujud yang disertai dengan satu atau beberapa layanan untuk 

mempertinggi daya tarik konsumennya. 

c. Campuran. Dalam kategori ini, tawaran terdiri dari barang dan jasa dengan proporsi 

yang sama. Contohnya : perumahan yang didukung oleh produk rumah dan 

pelayanannya. 

d. Jasa utama yang disertai barang dan jasa tambahan. Dalam kategori ini, penawaran 

terdiri dari satu jasa utama disertai jasa tambahan dan atau barang pendukung. 

e. Jasa murni. Tawaran hanya terdiri dari jasa. Contohnya jasa baby sitter, psikoterapi. 

 Bisnis perumahan termasuk dalam kategori jasa campuran, yaitu tawaran yang 

terdiri dari produk barang dan jasa. Barang yang dimaksud adalah produk rumah 
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sedangkan jasa yang dimaksud adalah pelayanan yang diberikan oleh pihak 

pengembang kepada konsumen mulai sejak proses pencarian informasi sampai 

pelayanan purna jual. 

 

2.5.  Strategi Pemasaran Perumahan 

Secara umum, strategi pemasaran yang digunakan dalam memasarkan 

perumahan mengacu pada strategi pemasaran yang biasa digunakan dalam memasarkan 

produk lainnya. Jadi secara prinsip tidak ada perbedaan dalam konsep dan 

operasionalisasinya. Kotler (1995) menyatakan bahwa strategi pemasaran adalah 

pendekatan pokok yang akan digunakan oleh suatu unit bisnis dalam mencapai 

sasarannya yang telah ditetapkan lebih dahulu, di dalamnya tercantum keputusan-

keputusan pokok mengenai target pasar, penempatan produk di pasar, bauran pemasaran 

dan tingkat biaya pemasaran yang diperlukan. 

Strategi pemasaran juga merupakan alat fundamental yang direncanakan untuk 

mencapai tujuan perusahaan dalam mengembangkan keunggulan bersaing yang 

digunakan untuk melayani pasar sasaran tersebut (Tjiptono, 1997). Dengan demikian, 

strategi pemasaran sangat dibutuhkan oleh setiap perusahaan dalam memasarkan 

produknya. Seperti yang dipaparkan oleh Christoper (1998) bahwa pemilik gedung, 

manajer gedung dan manajer property dalam industri real estate harus memberikan nilai 

lebih pada kepuasan konsumen sebagai usaha menahan penyewa tinggal lebih lama di 

property mereka. 

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, maka dapat dikatakan bahwa strategi 

pemasaran perlu dimiliki oleh para pengembang perumahan dalam upaya mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan. Namun demikian, fokus yang perlu ditekankan dalam 
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penerapannya adalah dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan konsumen selaku 

pembeli produk yang mereka pasarkan yang pada akhirnya mampu menciptakan 

kepuasan atas keputusan pembelian rumah yang telah mereka putuskan. 

 

2.6.  Hasil Penelitian Terdahulu 

  Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sentani (1997) mengenai “Analisis 

Pengaruh Marketing Mix, Kelompok Referensi dan Sosio-Ekonomi Terhadap 

Keputusan Konsumen Dalam Membeli Rumah Sederhana KPR-BTN Tipe 36 dan 45 di 

Kotamadya Palangkaraya” menunjukkan bahwa dari 30 variabel yang diprediksikan 

mempengaruhi keputusan konsumen dalam membeli rumah sederhana KPR-BTN Tipe 

36 dan 45 di Kotamadya Palangkaraya, terdapat 8 faktor inti yang mempengaruhi 

keputusan konsumen dalam membeli rumah sederhana KPR-BTN Tipe 36 dan 45 di 

Kotamadya Palangkaraya. Adapun 8 faktor inti tersebut adalah kelompok referensi, 

harga, citra, dan pelayanan, produk dan tempat, promosi, lingkungan dan sosialisasi, 

serta harga barang substitusi, ekonomi dan sosial. Dari hasil penelitian tersebut 

diperoleh bahwa kelompok referensi dan harga, citra dan pelayanan merupakan variabel 

yang memiliki pengaruh dominan terhadap keputusan konsumen. Penelitian ini 

dilakukan dengan sampel sejumlah 120 responden yang diambil dengan teknik 

proporsional random sampling dan variabel yang diteliti berjumlah 30 variabel yang 

dianalisis dengan analisis faktor. 

 Enlik Kresnaini (1998) melakukan penelitian tentang “Variabel-variabel yang 

mempengaruhi keputusan konsumen dalam pemilihan lokasi dan tipe rumah” studi 

kasus di perumahan Puri Kartika Indah Kotamadya Malang. Teknik pengambilan 

sampel menggunakan porpotional stratified random sampling untuk lokasi yang 
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memiliki tipe rumah sama sedangkan untuk lokasi yang memiliki tipe rumah berbeda 

digunakan cara disproporsional (langsung ditentukan jumlahnya). Metode pengolahan 

data menggunakan Path Analysis karena variabel terikatnya dalam bentuk katagori. Dari 

hasil pengolahan data, didapatkan secara bersama-sama variabel fasilitas, kedekatan 

tempat kerja, harga, promosi, usia, kelompok referensi, pendidikan dan pendapatan 

berpengaruh terhadap pemilihan lokasi perumahan dengan (R2) = 0.462 sedangkan 

untuk tipe rumah berpengaruh dengan R2 = 0.852. variabel yang paling kuat 

pengaruhnya terhadap pemilihan lokasi rumah adalah pendapatan dengan koefisien path 

0.359 demikian juga untuk tipe rumah, pendapatan mempunyai pengaruh paling kuat 

dengan koefisien path sebesar 0.405. 

 Hasil  penelitian Ghozi (1999) yang berjudul “Analisis Beberapa Faktor Strategi 

Marketing Mix dan Sosio-Ekonomi Yang Mempengaruhi Konsumen Dalam Pembelian 

Perumahan KPR-BTN Tipe 36 dan 45 Pada PT. Graha Laksana Utama, Jember” 

menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara produk, harga, promosi, 

lokasi, bukti fisik, pendapatan, dan tingkat pendidikan terhadap pengambilan keputusan 

konsumen dalam pembelian rumah KPR-BTN dan faktor yang dominan terhadap 

pengambilan keputusa tersebut adalah harga (R2 = 0.5158). Penelitian ini dilakukan 

dengan sampel 170 responden yang diambil dengan teknik pengambilan sampel 

proporsional stratified random sampling, yakni dengan cara mengelompokkan anggota 

populasi berdasarkan tipe rumah yang dibeli (tipe 36 dan 45). Alat analisis yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier. 
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2.7.  Hipotesis 

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka pada penelitian yang akan dilakukan 

diajukan hipotesis sebagai berikut : 

a. Ada pengaruh yang signifikan dari variabel-variabel produk, harga, lokasi, promosi, 

dan fasilitas terhadap kepuasan konsumen rumah tipe menengah di Perumahan 

Bukit Cemara Tujuh di Kota Malang. 

b. Variabel produk dan harga merupakan faktor dominan, sedang faktor lainnya 

menjadi faktor pendukung yang mempengaruhi kepuasan konsumen rumah tipe 

menengah di Perumahan Bukit Cemara Tujuh di Kota Malang. 
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BAB  I   

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Rumah dan pemukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Dewasa 

ini, kebutuhan akan rumah menjadi perhatian yang sangat serius bagi pemerintah. 

Adanya tuntutan masyarakat untuk dapat memiliki rumah yang sesuai dengan tingkat 

daya beli masyarakat merupakan suatu fenomena yang masih belum terselesaikan. 

Prospek bisnis properti di tahun 2004 atau di tahun Monyet menurut kalender 

Cina, digambarkan ambisius, gesit, dan diprediksi sektor properti bakal tumbuh dan 

terus menggeliat. Keyakinan ini jelas terpancar dari para pelaku bisnis dan pengamat 

ekonomi. Pusat Studi Properti Indonesia (PSPI) memperlihatkan bahwa sepanjang tahun 

2003 lalu bisnis properti mampu meraup kapitalisasi sebesar Rp 46.80 triliun, naik 78 % 

dibanding tahun 2002 yang besarnya Rp 26.3 triliun. Dan untuk tahun 2004 ini, direktur 

PSPI, Panangin Simanungkalit cukup yakin sektor ini dapat menarik belanja kapital 

sebesar Rp 48 triliun (Sinaga, 2003) 

Ciputra (2003) mengatakan bahwa sektor properti Indonesia kini mulai 

menunjukkan tanda-tanda membaik. Subsektor perumahan dan shopping center trend-

nya terus meningkat, meski ada kekhawatiran over supply. Percepatan perbaikan sektor 

properti ini dipicu oleh turunnya suku bunga dan demand konsumen yang tertahan 

selama empat tahun krisis. Berbagai perubahan dan dinamika terus terjadi dan 

pengembang harus mengantisipasinya sebaik mungkin.                                                

Pasar properti, khususnya perumahan di tahun 2004 diperkirakan tetap 

mengalami pertumbuhan yang cukup lumayan. Kebutuhan akan rumah terus meningkat 
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seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Data Proyeksi Jumah Penduduk Tahun 

2001 – 2004 dan Proyeksi Penambahan Kebutuhan Rumah Tahun 2001 – 2004 sebagai 

berikut : 

Tabel 1. Data Proyeksi Jumah Penduduk Tahun 2001 – 2004 untuk Daerah Pulau Jawa 

Propinsi 2001 2002 2003 2004 

DKI  Jakarta 8.398.269 8.411.706 8.425.165 8.438.645 
Jawa Barat 44.508.238 45.474.067 46.460.854 47.469.055 

Jawa Tengah 31.109.851 31.364.952 31.622.144 31.881.446 
D.I. Yogyakarta 3.130.284 3.151.570 3.173.001 3.194.577 

Jawa Timur 34.743.099 34.961.981 35.182.241 35.403.889 
Jumlah 121.890.325 123.364.276 124.863.405 126.387.612

Sumber :  Ditjen Perkim, 2004 

Tabel 2. Data Proyeksi Penambahan Kebutuhan Rumah Tahun 2001 – 2004 untuk 
Daerah Pulau Jawa 

 
Propinsi 2001 2002 2003 2004 

DKI  Jakarta 3.159 3.602 3.608 3.614 
Jawa Barat 255.406 255.510 261.055 266.720 

Jawa Tengah 66.724 64.911 65.443 65.980 
D.I. Yogyakarta 7.664 6.335 6.378 6.442 

Jawa Timur 51.136 60.298 60.678 61.060 
Jumlah 384.089 390.656 397.162 403.816 

Sumber :  Ditjen Perkim, 2004 

 Dari data diatas, terlihat bahwa dari tahun ke tahun pertambahan jumlah rumah 

tidak sebanding dengan pertambahan jumlah penduduk. Hal ini menunjukkan bahwa 

kebutuhan akan rumah di daerah pulau Jawa akan terus meningkat. 

  Data yang menunjukkan masih belum terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan 

perumahan disodorkan pula oleh Pusat Studi Properti Indonesia (PSPI). Menurut 

lembaga ini, dengan pertambahan penduduk yang rata-rata 1.6 % per tahun atau sekitar 

3.4 juta jiwa, membuat kebutuhan rumah baru membengkak setidaknya 770.000 unit per 

tahun. Jumlah ini masih ditambah dengan kekurangan rumah (backlog) yang sampai 

2002 mencapai 4.3 juta unit. Jika backlog ini dipenuhi dalam waktu 10 tahun, maka 
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kebutuhan rumah untuk menutupi kekurangan rumah mencapai 430.000 unit per tahun. 

Jadi total kebutuhan rumah di Indonesia per tahun mencapai 1.2 juta unit (Nugroho, 

2003).     

 Perbandingan pembangunan perumahan berimbang berdasarkan SKB Menteri 

Perumahan Rakyat No 4 tahun 1995 adalah 1 : 3 : 6, dimana 1 untuk rumah mewah, 3 

untuk rumah menengah dan 6 untuk rumah sederhana (Anonymous, 1995). Pengadaan 

perumahan yang banyak dilaksanakan oleh developer swasta adalah membangun rumah 

tipe menengah yang diperuntukkan bagi golongan masyarakat tertentu, sehingga profit 

motive menjadi dasar usahanya. Hal ini disebabkan karena perumahan tipe menengah 

membidik segmen masyarakat menengah ke atas atau masyarakat mampu yang daya 

beli nya tinggi sehingga diharapkan produk rumah yang mereka bangun akan laku 

terjual. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 197 

tahun 2004, kriteria rumah menengah adalah rumah yang perolehannya tidak dibiayai 

melalui fasilitas kredit yang bersubsidi dengan harga jual lebih dari Rp 36.000.000,00 

(tiga puluh enam juta rupiah) (Anonymous, 2004) 

Menurut Direktur Colliers Jardine (CJ) Surabaya, mulai tahun 2000, bisnis 

perumahan mulai memperlihatkan titik cerah tetapi hanya perumahan yang mempunyai 

lokasi yang strategis, fasilitas yang memadai dan unitnya terbatas saja yang laku, sedang 

yang lokasinya agak pinggir diperkirakan belum banyak diminati oleh konsumen 

(Prayogo, 2000). 

Pembelian rumah yang dilakukan masyarakat memerlukan banyak perhitungan 

dan pertimbangan yang matang agar tidak menimbulkan kekecewaan di kemudian hari, 

terlebih pembelian rumah kelas menengah. Hal ini terjadi karena disamping harga 

rumah mahal, rumah tersebut akan ditempati dalam jangka waktu selamanya maka 
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banyak faktor yang harus diperhitungkan seperti lokasi perumahan, lingkungan, fasilitas 

yang tersedia, kenyamanan dan keamanan, kualitas rumah atau bangunan, nilai estetika 

rumah, dan harga. 

Melihat perkembangan masyarakat yang tidak lagi memandang rumah sebatas 

pada fungsinya sebagai tempat berlindung tetapi juga mulai mempertimbangkan aspek 

kenyamanan, keamanan bahkan estetika bagi kelompok masyarakat tertentu, maka 

penting bagi para pengembang untuk selalu memberikan pelayanan yang terbaik kepada 

konsumen. Untuk itu pengetahuan tentang perilaku konsumen harus menjadi perhatian 

yang serius bagi para pengembang dalam memasarkan produknya. Karena dengan 

mempelajari perilaku konsumen para pengembang akan banyak memperoleh informasi 

tentang keterlibatan konsumen secara  langsung dalam mendapatkan, mengkonsumsi 

dan sekaligus menghabiskan produk dan jasa, termasuk proses keputusan yang 

mendahului tindakan ini (Engel, Well and Miniard, 1994) 

Konsumen sebagai individu memiliki kriteria dan kondisi yang berbeda satu 

sama lain, perbedaan ini menyebabkan kompleksnya perilaku konsumen. Perilaku 

konsumen perlu mendapat perhatian dari para pemasar karena dengan mengetahui 

bagaimana konsumen berperilaku, pemasar dapat mengetahui dan memahami berbagai 

aspek yang ada pada konsumen sehingga pemasar akan lebih mudah dalam menyusun 

strategi pemasaran yang berhasil (Kotler, 1995). 

Pengambilan keputusan yang dilakukan oleh konsumen sebelum dia 

memutusakan untuk mengkonsumsi suatu produk atau jasa sangat dipengaruhi oleh 

bauran pemasaran dari produk atau jasa tersebut. Bauran pemasaran terdiri dari produk, 

harga, lokasi, dan promosi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Suwajaya (1996), 

menunjukkkan bahwa secara parsial, variabel produk, harga, tingkat kepercayaan 
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konsumen, promosi, periklanan melalui brosur serta sarana dan prasarana mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen.  

Dari uraian di atas yang menjelaskan bahwa pada rumah tipe menengahlah yang 

paling banyak diminati oleh pengembang setelah masa krisis moneter ini, dan semakin 

besarnya tuntutan konsumen rumah tipe menengah atas perbaikan kualitas rumah yang 

dibelinya, mendorong peneliti mengambil penelitian pada rumah tipe menengah dengan 

judul “ Analisis Variabel-variabel Yang Mempengaruhi Kepuasan Konsumen 

Dalam Pembelian Rumah Tipe Menengah di Perumahan Bukit Cemara Tujuh, 

Malang. “ 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka perumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah :  

1. Apakah variabel produk, harga, lokasi, promosi, dan fasilitas berpengaruh terhadap 

kepuasan konsumen rumah tipe menengah  di Perumahan Bukit Cemara Tujuh di 

Kota Malang. 

2. Variabel apa yang paling dominan pengaruhnya terhadap kepuasan konsumen 

rumah tipe menengah di Perumahan Bukit Cemara Tujuh di Kota Malang. 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut : 

1. Untuk menganalisis ada tidaknya pengaruh yang signifikan dari variabel-variabel 

produk, harga, lokasi, promosi, dan fasilitas terhadap kepuasan konsumen rumah 

tipe menengah di Perumahan Bukit Cemara Tujuh di Kota Malang. 

 



   6

2. Untuk menganalisis variabel apa yang paling dominan pengaruhnya terhadap 

kepuasan konsumen rumah tipe menengah di Perumahan Bukit Cemara Tujuh di 

Kota Malang. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Beberapa manfaat yang diharapkan dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian 

ini adalah : 

1. Sebagai  bahan input bagi para pengembang perumahan dalam membangun dan 

memasarkan produknya pada masyarakat selaku konsumen. 

2. Sebagai input bagi para pengembang perumahan dalam menentukan strategi 

pemasaran yang berkaitan dengan penjualan produknya pada masyarakat selaku 

konsumen. 

 

 



 

BAB  III 

METODE  PENELITIAN 

 

3.1.  Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian dilakukan di perumahan Bukit Cemara Tujuh di Kota Malang 

dengan obyek penelitian adalah pemilik sekaligus penghuni yang menempati 

perumahan tipe menengah tersebut. Perumahan Bukit Cemara Tujuh yang dipasarkan 

oleh pengembang PT. Bumi Andhika Permai adalah kawasan terpadu dengan segmen 

pasar menengah ke atas yang menyediakan rumah tipe menengah dengan fasilitas 

memadai yang ditunjang dengan sarana dan prasarana bagi mereka kalangan atas yang 

bergaya hidup modern. 

 

3.2.  Populasi dan Sampel 

3.2.1.  Populasi 

Populasi  atau universe adalah jumlah dari keseluruhan obyek (satuan-satuan 

atau individu) yang karakteristiknya hendak diduga (Usman dan Akbar, 1996). Dalam 

penelitian ini, populasinya adalah seluruh pemilik sekaligus penghuni rumah tipe 

menengah yang berada di perumahan Bukit Cemara Tujuh di Kota Malang. 

 
3.2.2.  Sampel 

 Usman dan Akbar (1996) mendefinisikan sampel sebagai himpunan unit 

observasi yang memberikan keterangan atau data yang diperlukan oleh suatu study. 

Dengan sendirinya sampel merupakan bagian dari populasi dan sampel  selalu 

mempunyai ukuran yang kecil atau sangat kecil jika dibandingkan dengan ukuran 

populasi yang bersangkutan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam 
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penelitian ini adalah menggunakan simple random sampling. Metode simple random 

sampling memberikan kesempatan yang sama  terhadap setiap orang atau setiap anggota 

dalam populasi untuk dipilih. Kriteria pemilihan ialah setiap anggota populasi yang 

mempunyai kemampuan membeli rumah, mengerti dan memahami bila ada kerusakan 

atau ketidaksesuaian antara produk dengan apa yang telah dipromosikan oleh pihak 

pengembang. Cara memilih dengan menggunakan undian. Keuntungan metode ini ialah 

anggota sample mudah dan cepat diperoleh, sedangkan kelemahannya ialah kadang-

kadang tidak mendapatkan data yang lengkap dari populasinya (Usman dan Akbar, 

1996). Jumlah sample yang diambil sebanyak 59 orang, dihitung dengan menggunakan 

pendekatan Slovin dalam Husein Umar (1999) sebagai berikut : 

n =      N                         n =          142            =  58.67   dibulatkan    59 
       1 + Ne                            1 + (142.0.01)     

dimana :  n  = ukuran sampel 
N = ukuran populasi  (jumlah pemilik & penghuni rumah tipe 

menengah di Perumahan Bukit Cemara Tujuh sebanyak 142 orang) 
e  = persen kelonggaran ketidaktelitian yang masih dapat ditolerir 

dalam pengambilan keputusan (ditetapkan sebesar 10 %)   
 

Naresh K. Malhotra (1993), menyatakan bahwa jumlah sample atau responden 

paling sedikit 4 atau 5 kali jumlah variabel yang dipergunakan dalam penelitian. Dalam 

penelitian ini jumlah variabel yang ditetapkan sebanyak 5 dengan demikian jumlah 

sample sebanyak 59 dianggap memenuhi persyaratan. 

 

3.3. Sumber Data 

Untuk memudahkan pengolahan data, maka data dibedakan kedalam dua 

golongan, yaitu : 

a. Data primer : data yang diperoleh langsung dari responden melalui pengisian 

kuisioner yang berisi pertanyaan yang berkaitan dengan penilaian responden selaku 
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konsumen pembeli rumah tipe menengah di perumahan Bukit Cemara Tujuh di Kota 

Malang. Adapun data primer yang dipergunakan tersebut meliputi : 

a. Data umur responden 

b. Data tingkat pendidikan responden 

c. Data tingkat pendapatan responden 

d. Data penunjang lainnya 

b. Data sekunder : data yang diperoleh dari informasi di luar ruang lingkup obyek 

penelitian, namun mempunyai kaitan erat dengan masalah yang diteliti. Data 

sekunder diperoleh dari : 

1. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dari dokumen perusahaan, meliputi : 

 Sejarah perusahaan 

 Data pemasaran 

 Data sumber daya manusia 

2. Studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan mempelajari literatur-

literatur dan tulisan ilmiah yang berhubungan dengan pokok bahasan dalam 

penulisan ini. Data dari studi kepustakaan ini sangat diperlukan karena dapat 

memberikan gambaran landasan teori mengenai pemecahan masalah. 

 
3.4. Teknik Pengumpulan Data 

  Teknik yang digunakan untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian 

ini adalah : 

1. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan 

dan pencatatan secara langsung dan sistematis terhadap obyek penelitian. 

Pengamatan ini dilakukan terhadap perusahaan untuk melihat kondisi internal 

perusahaan pada khususnya dan kondisi di luar perusahaan pada umumnya. 
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2. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara 

langsung dengan pihak-pihak yang berkompeten memberikan jawaban seperti 

direktur, manajer, karyawan perusahaan. 

3. Kuisioner, yaitu cara pengumpulan data dengan menyebarkan daftar pertanyaan 

pada responden yang akan diteliti untuk di isi. Dalam penelitian ini kuisioner 

merupakan instrumen  dalam pencarian data untuk alat analisis yang digunakan. 

Kuisioner tersebut diserahkan langsung kepada responden yaitu pemilik dan 

penghuni rumah tipe menengah yang berada di perumahan Bukit Cemara Tujuh 

di Kota Malang  yang terpilih sebagai sampel penelitian. Kuisioner yang 

diberikan kepada responden adalah suatu bentuk kuisioner terstruktur yaitu suatu 

bentuk kuisioner dimana daftar pertanyaan telah disiapkan sebelumnya. 

Kuisioner ini  dipilih agar peneliti dalam melakukan kegiatan penelitian 

mendapatkan data yang akurat dan efektif sesuai dengan tujuan penelitian. 

 

3.5.  Variabel Penelitian 

3.5.1.  Identifikasi Variabel 

Variabel  dalam penelitian ini meliputi variabel bebas (X) yang terdiri atas 

variabel Marketing Mix yaitu produk, harga, lokasi, promosi dan fasilitas. Varibel 

terikat (Y) merupakan kepuasan konsumen pasca pembelian rumah tipe menengah. 

Adapun penjabaran varibel tampak dalam tabel 3. 
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Tabel 3.  Penjabaran Variabel Penelitian 

No Variabel Indikator Metode 
Pengumpulan Data 

Skala 

1. Produk (X1) Desain, kualitas, dan garansi Kuisioner Likert 
2. Harga (X2) Penetapan harga, potongan harga, dan 

syarat pembayaran 
Kuisioner Likert 

3. Lokasi (X3) Lokasi, kenyamanan di dalam & di 
luar lingkungan, dan transportasi 

Kuisioner Likert 

4. Promosi  (X4) Kesesuaian promosi, kegiatan promosi Kuisioner Likert 
5. Fasilitas (X5) Fasilitas umum, keamanan, kebersihan 

dan penataan lingkungan perumahan 
Kuisioner Likert 

6. Kepuasan 
konsumen (Y) 

Pemenuhan harapan atas rumah yang 
dibeli, keinginan untuk membeli ulang 
dan sebagai sumber informasi 

Kuisioner Likert 

 

 
3.5.2.  Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional masing-masing variabel yang diteliti pada penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

A. Produk (X1) 

- Desain adalah bentuk rumah yang dirancang oleh pengembang sesuai dengan 

bestek yang sudah ditentukan. 

- Kualitas adalah mutu dan ketahanan rumah yang dijual kepada konsumen 

yang meliputi kualitas bangunan maupun bahan-bahan yang digunakan. 

- Garansi adalah masa perawatan dalam jangka waktu tertentu yang diberikan 

pengembang kepada konsumen setelah rumah yang dibeli diserahkan 

B. Harga (X2) 

- Penetapan harga adalah tingkat harga yang ditawarkan pengembang kepada 

konsumen. 

- Potongan harga adalah seberapa besar potongan yang diberikan pengembang 

kepada konsumen atas harga yang ditawarkan. 
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- Syarat pembayaran adalah proses pembayaran yang harus dilakukan oleh 

konsumen, misalnya waktu dan besarnya pembayaran uang muka dan 

angsuran pembelian rumah. 

C.    Lokasi (X3) 

- Lokasi adalah letak perumahan, apakah dekat dengan kota, tempat kerja, atau 

fasilitas umum seperti pasar, sekolah, tempat hiburan dan lain-lain. 

- Kemudahan Sarana Transportasi adalah lokasi perumahan mudah untuk 

mendapatkan dan dijangkau oleh sarana transportasi umum. 

- Kenyamanan di dalam lokasi perumahan adalah lingkungan di dalam lokasi 

perumahan memberikan kenyamanan kepada penghuni. 

- Kenyamanan di luar lokasi perumahan adalah lingkungan  di luar lokasi 

perumahan memberikan kenyamanan kepada penghuni 

D.     Promosi (X4) 

- Kesesuaian promosi yaitu tingkat kesesuaian promosi yang dilakukan 

pengembang dengan fakta perumahan yang dibeli konsumen. 

- Kegiatan promosi yang dilakukan oleh pengembang sesuai dengan promotion 

mix yaitu : 

 mass selling meliputi : brosur, poster, billboard, simbol dan logo 

 personal selling meliputi : staff marketing dan bagian front line officer. 

 promosi penjualan, meliputi : produk sampel dan pameran 

 public relations, meliputi : donasi atau sumbangan, dan sponsor 

E.     Fasilitas (X5) 

- Fasilitas perumahan adalah fasilitas yang disediakan oleh pengembang 

kepada pengembang seperti penerangan, telepon, air bersih, sarana olah raga, 
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tempat ibadah, jalan, tempat bermain anak, petugas keamanan/satpam, dan 

lain-lain. 

- Penataan lingkungan perumahan adalah kondisi lingkungan perumahan 

meliputi penyediaan ruang terbuka, penghijauan, taman dan lain-lain. 

- Keamanan adalah peran serta pengembang dalam sistem penjagaan 

perumahan. 

- Kebersihan adalah peran serta pengembang dalam menjaga kebersihan 

lingkungan perumahan. 

F.     Kepuasan Konsumen (Y) 

- Pemenuhan harapan adalah penilaian konsumen terhadap rumah yang telah 

dibeli sesuai atau tidak sesuai dengan harapan. Pemenuhan harapan tersebut 

meliputi harapan terhadap produk, harapan terhadap harga rumah, harapan 

terhadap lokasi perumahan, harapan terhadap kondisi lingkungan perumahan, 

dan harapan terhadap sarana dan prasarana perumahan 

- Keinginan membeli ulang adalah keinginan konsumen untuk membeli rumah 

di lokasi yang sama. 

- Sumber informasi adalah keinginan konsumen untuk menganjurkan atau 

memberi informasi kepada orang lain untuk membeli atau tidak membeli 

rumah di lokasi yang sama.  

 

3.5.3. Ukuran Variabel 

Dalam pengukuran variabel-variabel yang diteliti menggunakan system scoring 

dengan skala yang digunakan adalah skala Likert, setiap pertanyaan mengandung 

ukuran tingkat kepuasan suatu variabel yang dipertimbangkan konsumen dalam 

 30



 

pengambilan keputusan membeli rumah. Bobot nilai yang digunakan dalam setiap 

pertanyaan adalah sebagai berikut : 

Jawaban Bobot nilai 

Sangat setuju 5 

Setuju  4 

Netral  3 

Tidak setuju 2 

Sangat tidak setuju 1 

 

 
3.6.  Metode Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

a. Analisis dengan menggunakan statistik deskriptif, yang digunakan untuk menganalisa 

data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat 

kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Penggunaan statistik 

deskriptif untuk memberikan deskripsi mengenai hasil tanggapan konsumen pembeli 

rumah tipe menengah  terhadap variabel-variabel yang diteliti melalui penggunaan 

tabel distribusi frekuensi. 

b. Analisis dengan menggunakan statistik inferensial, yang digunakan untuk mencari 

pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen, secara simultan 

maupun parsial. Alat analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Adapun 

model regresi yang digunakan untuk mengestimasi nilai variabel terikat dengan 

prediktor (variabel bebas) yang ditetapkan dalam penelitian ini yaitu : 

Y = a + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + β5X5 + e 

dimana :Y = kepuasan konsumen 
a  = konstanta 
βj = koefisien regresi dari X1, X2, X3, X4, dan X5  
X1 = product 
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X2 = price 
X3 = place 
X4 = promotion 
X5 = physical evidence 
e  = disturbance error 
(Sumber : Gujarati, 1999) 
 
 

3.7.   Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, 

yaitu : 

A.  Uji F statistik 

Uji F digunakan untuk menguji pengaruh variabel bebas secara simultan terhadap 

variabel terikat. 

Langkah-langkah uji F adalah sebagai berikut : 

1.   Merumuskan hipotesis 

H0 : β1 =   β2 = β3 = β4 = β5 = 0 

Artinya variabel bebas (X) secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel 

terikat (Y) 

H1 : β1 =   β2 = β3 = β4 = β5 ≠ 0 

Artinya variabel bebas (X) mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap variabel 

terikat (Y) 

2.   Menentukan tingkat signifikansi 

Untuk mengetahui nilai F- statistic table digunakan tingkat signifikansi 5 % dengan 

derajat kebebasan (degree of freedom) df = (n – k) dan (k – 1), dimana n adalah 

jumlah observasi, k adalah jumlah variabel termasuk intersep. 

3. Menghitung nilai F hitung 

F hitung dapat dicari dengan rumus F hitung :     ESS/(k – 1) 

                                                                          RSS/(n – k) 
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Untuk menentukan Ho diterima atau ditolak adalah : 

Jika  F hit < F table berarti Ho diterima dan H1 ditolak  

Jika  F hit < F table berarti Ho ditolak  dan H1 diterima 

 

B.  Uji t 

Langkah-langkah uji t adalah sebagai berikut : 

1.   Merumuskan hipotesis 

H0 : β1 =   β2 = β3 = β4 = β5 = 0 

Artinya variabel bebas (X) tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

variabel terikat (Y) 

H1 : β1 =   β2 = β3 = β4 = β5 ≠ 0 

Artinya variabel bebas (X) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel 

terikat (Y) 

2.   Menentukan tingkat signifikansi 

Untuk mengetahui nilai t- statistik tabel digunakan tingkat signifikansi 5 % dengan 

derajat kebebasan (degree of freedom) df = (n – k – 1), dimana n adalah jumlah 

observasi, k adalah jumlah variabel termasuk intersep. 

3.   Menghitung nilai t hitung 

t hitung dapat dicari dengan rumus t hitung :    Koefisien regresi βi 

                                                                        Standart deviasi βi      

Untuk menentukan apakah hipotesis diterima atau ditolak adalah : 

Jika  t hit < t table berarti Ho diterima dan H1 ditolak  

Jika  t hit > t table berarti Ho ditolak  dan H1 diterima 

Penentuan alpha 0.05 didasari pemikiran bahwa dalam ilmu sosial  tidak ada 

fenomena atau gejala dengan tingkat kepercayaan (convidence interval) 99 %. Tingkat 
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kepercayaan maksimal dalam ilmu social adalah 95 %. Dengan demikian jika alpha 5 % 

maka dapat diartikan bahwa tingkat kepercayaan hasil penelitian ini dapat diterapkan 

dalam populasi dengan tingkat kepercayaan atau ketepatan 95 %, sedang tingkat 

kesalahan dalam penerapan tersebut adalah 5 %. 

Semua perhitungan dalam pengolahan dan analisis data hasil penelitian ini 

dilakukan dengan menggunakan software statistic SPSS (Statistical Product and Service 

Solutions) 11.0 for Windows Vertion.   

 

C.   Uji Ekonometrik 

Uji ekonometrik digunakan untuk mengetahui apakah hasil dari uji statistik 

sudah memenuhi persyaratan dari asumsi-asumsi klasik yang mendasari metode OLS. 

Uji ekonometrik meliputi : 

1. Uji Normalitas 

Untuk mengetahui apakah asumsi normalitas dipenuhi dapat dilakukan dengan 

pemeriksaan terhadap histogram sebaran harga-hargaa residual. Cara lain yaitu dengan 

memeriksakan kesesuaian sebaran plot kumulatif residual teramati (*RESID) terhadap 

sebaran kumulatif distribusi normal (expected). Jika *RESID tersebar secara normal 

maka kedua sebaran tersebut akan berhimpit. Demikian pula jika yang digunakan adalah 

*ZRESID (Hasan, 1994). 

2. Uji Validitas Instrumen 

Instrumen dikatakan valid apabila dapat mengukur apa yang seharusnya diukur 

atau mampu mengukur apa yang diinginkan dengan tepat (Arikunto, 1991). Uji validitas 

dilaksanakan dengan dua system yaitu validitas isi (content validity) dan validitas 

konstruksi (construct validity). Validitas ini dilakukan dengan mengkonsultasikan 

instrumen kepada para ahli yang mengetahui masalah yang diteliti, dalam hal ini dengan 
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pembimbing. Sedang validitas konstruksi diuji dengan menghitung koefisien korelasi 

antara skor item dengan skor totalnya dan menggunakan taraf signifikansi 5 %. 

Perhitungan dengan menggunakan program SPSS for Windows. 

3. Uji Reliabilitas Instrumen 

 Instrumen dikatakan reliabel apabila dapat mengukur variabel dengan hasil 

yang mantap atau dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena 

dianggap sudah baik (Arikunto, 1991). Uji reliabiltas dalam penelitian ini menggunakan 

formula koefisien alpha dari Cronbach dan perhitungannya menggunakan program 

SPSS for Windows versi 11.0.  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
 
4.1.  Karakteristik Responden 

 Berdasarkan data primer yang diperoleh dari 59 konsumen pemilik dan penghuni 

perumahan Bukit Cemara Tujuh di Kota Malang yang dijadikan responden penelitian 

menunjukkan beberapa karakteristik. Penggambaran karakteristik responden tersebut 

didasarkan pada usia, tingkat pendidikan, dan pendapatan per-bulan. 

4.1.1. Usia Responden 

 Dari hasil penelitian diperoleh data mengenai usia responden yang 

pengelompokan usianya dibagi dalam empat kelompok, yaitu : 

• Usia 17 – 23 tahun : Masa Transisi 
• Usia 24 – 30 tahun : Masa Pembentukan Keluarga 
• Usia 31 – 40 : Masa Peningkatan karir 
• Usia 41 – 50 tahun : Masa Kemapanan 
• Usia 51 – 65 tahun : Masa Persiapan Pensiun 

 (sumber : Kasali, 1998) 
 

Tabel 4. Usia Konsumen Perumahan Bukit Cemara Tujuh 

Usia Jumlah (orang) % 
17 – 23 tahun 1 1.7 
24 – 30 tahun 10 16.9 
31 – 40 tahun 16 27.1 
41 – 50 tahun  20 33.9 
> 51 tahun 12 20.3 
Jumlah 59 100.0 

  
 Dari tabel 4, dapat dilihat bahwa usia responden yang merupakan konsumen 

perumahan Bukit Cemara Tujuh sebanyak 33.9 % berusia 41 – 50 tahun, sedangkan 

27.1 % responden berumur 31 – 40 tahun, 20.3 % responden berumur lebih dari 50 
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tahun, 16.9 % responden berumur 24 – 30 tahun dan sisanya sebanyak 1.7 % berumur 

17-23 tahun. 

 Kasali (1998) menyatakan bahwa usia 41 – 50 tahun, yang merupakan usia 

dengan prosentase terbanyak, termasuk dalam kelompok masa kemapanan. Pada 

masa ini seseorang mencari simbol-simbol kekuasaan dan mengkonsumsi barang-

barang yang bisa dijadikan simbol kesuksesan. Oleh karena itu, pembelian rumah 

mewah atau rumah tipe menengah ke atas merupakan salah satu bentuk simbol 

kekuasaan atau kesuksesan yang sedang mereka cari. Mereka menjadikan rumah 

tersebut sebagai simbol kemapanan dan simbol status sosial. Usia responden dengan 

tingkat prosentase terbesar kedua adalah usia 31 – 40 tahun. Usia ini merupakan masa 

peningkatan karir bagi seseorang. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ketika 

seseorang dalam interval umur tersebut akan mengalami peningkatan pendapatan 

sehingga tingkat kemampuan dalam pembelian suatu produk akan meningkat pula. 

Bahkan, pembelian rumah tipe menengah ke atas dapat merupakan suatu bentuk 

gambaran kemapanan yang mereka peroleh dari hasil peningkatan karir.  

 
4.1.2. Tingkat Pendidikan Responden 

 Tingkat pendidikan adalah suatu pendidikan yang diperoleh seseorang melalui 

pendidikan formal. Adapun tingkat pendidikan responden konsumen perumahan Bukit 

Cemara Tujuh dapat dilihat pada tabel 5. 

Tabel 5. Tingkat Pendidikan Konsumen Perumahan Bukit Cemara Tujuh 

Pendidikan Jumlah (orang) % 
SLTP 1 1.7 
SLTA 6 10.2 
D3 / Sarjana Muda 10 16.9 
S1 33 55.9 
> S1 9 15.3 
Jumlah 59 100.0 

 

 37



 

 Dari tabel 5, dapat dilihat bahwa sebanyak 33 orang responden atau sebesar  

55.9 % responden mempunyai tingkat pendidikan Strata-1 (S1), sedangkan 10 orang 

responden atau sebesar 16.9 % responden berpendidikan Diploma atau Sarjana muda, 

15.3 % responden atau sebanyak 9 orang berpendidikan lebih dari S1, 10.2 %  

responden atau sebanyak 6 orang berpendidikan SLTA dan sisanya 1.7 % responden 

atau sebanyak 1 orang yang berpendidikan sebatas SLTP. 

 Secara konseptual, tingkat pendidikan yang berhasil diselesaikan oleh 

seseorang akan menentukan tingkat pendapatan dan kelas sosialnya. Tingkat pendidikan 

juga akan menentukan tingkat intelektualitas seseorang, yang pada akhirnya akan 

menentukan pilihan dan selera terhadap barang, merek, jenis hiburan dan sebagainya 

(Kasali, 1998) 

 Dari tabel 5, diketahui bahwa lebih dari separuh atau sebesar 71.2 % 

konsumen perumahan Bukit Cemara Tujuh di Kota Malang yang berpendidikan Sarjana 

atau lebih. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan mempunyai pengaruh 

terhadap daya beli konsumen terutama daya beli terhadap barang-barang mewah seperti 

rumah tipe menengah yang ada di komplek perumahan Bukit Cemara Tujuh.. Hal ini 

disebabkan karena tingkat pendidikan erat kaitannya dengan tingkat pendapatan. 

Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin tinggi pula tingkat 

pendapatan mereka, dan semakin tinggi pula kemampuan mereka dalam membeli rumah 

tipe menengah ke atas. Tingkat pendidikan juga mempengaruhi tingkat intelektualitas 

seseorang, dimana orang yang mempunyai tingkat intelektualitas tinggi akan lebih teliti 

dalam memilih dan menentukan produk yang dia beli. 
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4.1.3. Tingkat Pendapatan Responden 

 Pendapatan yang dimaksud adalah pendapatan kepala keluarga pemilik rumah 

per-bulannya atau jika responden masih sendiri maka pendapatan secara individu. 

Tingkat pendapatan konsumen pembeli rumah tipe menengah di perumahan Bukit 

Cemara Tujuh di Kota Malang dapat dilihat pada tabel 6. 

Tabel 6. Tingkat Pendapatan  Konsumen Perumahan Bukit Cemara Tujuh 

Pendapatan Jumlah (orang) % 
< Rp 1.000.000,00 1 1.7 
Rp 1.000.001 – Rp 2.000.000 6 10.2 
Rp 2.000.001 – Rp 3.000.000 10 16.9 
Rp 3.000.001 – Rp 4.000.000 13 22.0 
> Rp 4.000.000,00 29 49.2 
Jumlah 59 100.0 

 
 Dari tabel 6, dapat dilihat bahwa tingkat pendapatan konsumen perumahan 

Bukit Cemara Tujuh tertinggi adalah lebih dari Rp 4.000.000,00 per-bulan yaitu sebesar 

49.2 % atau sebanyak 29 orang responden, sedangkan prosentase terbesar kedua adalah 

tingkat pendapatan Rp 3.000.001 - Rp 4.000.000 yaitu sebesar 22.0 % atau sebanyak 13 

orang responden. 16.9 % responden atau sebanyak 10 orang mempunyai tingkat 

pendapatan Rp 2.000.001 – Rp 3.000.000, 6 orang responden atau sebesar 10.2 % 

mempunyai pendapatan sebesar Rp 1.000.001 – Rp 2.000.000 dan sisanya 1.7 % atau 

sebanyak 1 orang responden yang mempunyai pendapatan kurang dari Rp 1.000.000,00. 

 Dari tabel 6, diketahui bahwa tingkat pendapatan terbanyak konsumen 

perumahan Bukit Cemara Tujuh di Kota Malang adalah lebih dari Rp 4.000.000 per-

bulan. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata konsumen perumahan Bukit Cemara Tujuh  

tergolong dalam keluarga yang relatif mapan secara ekonomi. Hal ini sangat 

memungkinkan karena hanya mereka yang memiliki penghasilan besar sajalah yang 

mampu membeli rumah tipe menengah. Berdasarkan data yang diperoleh dari 
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perusahaan, diketahui bahwa rata-rata konsumen perumahan Bukit Cemara Tujuh tidak 

melakukan pembelian rumah secara kredit, melainkan secara tunai. Dengan melihat 

harga rumah yang relatif mahal ( mulai dari Rp 215.000.000 untuk rumah tipe 54/135 

sampai dengan Rp 353.000.000 untuk rumah tipe 82/240) dan sistem pembayaran 

secara tunai, maka  sangat wajar dikatakan bahwa konsumen perumahan Bukit Cemara 

Tujuh di Kota Malang tergolong dalam kelas sosial menengah bagian atas. Adapun 

pembagian kelas sosial berdasarkan penghasilan di Indonesia dapat dilihat pada tabel 7. 

Tabel 7. Pembagian kelas sosial berdasarkan besarnya penghasilan. (Kasali, 1998) 

Kelas sosial Penghasilan Keluarga / Bulan 

Kelas atas – atas >   Rp  8 juta 
Kelas atas bagian bawah Rp   6  –  8   juta 
Kelas menengah bagian atas Rp   4  –  6   juta 
Kelas menengah bagian bawah Rp 0.7 – 4    juta 
Kelas bawah bagian atas Rp 0.3 – 0.7 juta 
Kelas bawah bagian bawah <   Rp 0.3 juta 

 

 
4.2. Diskripsi Variabel Penelitian 

 Analisis deskriptif yang dilakukan dalam penelitian ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan variabel-variabel penelitian melalui interpretasi hasil distribusi 

frekuensi jawaban responden terhadap pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam kuisioner 

berkaitan dengan variabel produk (X1), harga (X2), lokasi (X3), promosi (X4), fasilitas 

(X5) dan kepuasan konsumen pembeli rumah tipe menengah di perumahan Bukit 

Cemara Tujuh di Kota Malang (Y). Analisis ini bersifat memberikan makna secara 

deskriptif dan kecenderungan yang muncul mengenai variabel penelitian sesuai dengan 

hasil data lapangan tanpa menarik suatu kesimpulan yang berarti.  

 Hasil distribusi frekuensi jawaban dari 59 responden yang merupakan 

konsumen pembeli rumah tipe menengah yang ada di perumahan Bukit Cemara Tujuh  
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berkaitan dengan variabel penelitian, secara rinci dapat dilihat pada lampiran 1. Berikut 

ini merupakan ringkasan distribusi frekuensi jawaban responden berkaitan dengan 

variabel penelitian yang akan dipaparkan per-indikator yang digunakan dalam 

mengukur variabel penelitian. 

A.  PRODUK (X1) 

 Indikator untuk variabel produk yang diteliti meliputi desain, kualitas dan 

jaminan. Adapun hasil penilaian dari 59 responden yang merupakan konsumen pembeli 

rumah di perumahan Bukit Cemara Tujuh, Malang dapat dilihat pada tabel 8. 

Tabel 8. Tanggapan responden terhadap variabel produk 

 Variabel Produk (X1) 
Kriteria Penilaian Desain (X1.1) Kualitas (X1.2) Garansi (X1.3) 

 Jml (org) % Jml (org) % Jml (org) % 
- Sangat memuaskan 28 47.5 15 25.4 8 13.6 
- Memuaskan 17 28.8 30 50.8 25 42.4 
- Kurang memuaskan(netral) 10 16.9 13 22.0 21 35.6 
- Tidak memuaskan 4 6.8 1 1.7 5 8.5 
- Sangat tidak memuaskan 0 0 0 0 0 0 
JUMLAH 59 100.0 59 100.0 59 100.0
Standart deviasi 0.9496 0.7428 0.8308 
Mean 4.1695 4.0000 3.6102 
Range 3.0000 3.0000 3.0000 

 
 Tabel 8 menunjukkan bahwa dari 59 konsumen yang dijadikan responden 

penelitian, sebanyak 28 orang atau sebesar 47.5 % responden yang menilai desain 

rumah yang dibangun oleh pengembang sangat memuaskan, sedangkan 17 orang atau 

sebesar 28.8 % responden yang menilai memuaskan, 10 orang atau sebesar 16.9 % 

responden menilai kurang memuaskan/netral dan 4 orang atau sebesar  6.8 % responden 

yang menilai tidak memuaskan. Nilai mean 4.1695 menunjukkan bahwa nilai rata-rata 

tanggapan responden atas desain rumah adalah memuaskan dengan variasi nilai jawaban 

antara 2 sampai dengan 5 (range 3), sedangkan standart deviasi 0.9496 menunjukkan 

letak sebaran data atau variasi nilai diantara nilai rata-ratanya adalah ± 0.9496. 
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 Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa responden yang 

memberikan penilaian positif terhadap desain rumah yang ditawarkan oleh pengembang 

sebanyak 45 orang dari 59 orang responden atau sebesar 76.3 %. Hal ini menunjukkan 

bahwa pada dasarnya desain rumah yang ditawarkan oleh pengembang seperti model 

rumah yang mengikuti tren perumahan saat ini, tata ruang yang sistematis dan nyaman, 

pemilihan warna cat bangunan yang menarik, dan lain-lain dapat menarik minat 

konsumen untuk membeli rumah yang dijual.  

 Untuk kualitas bangunan yang meliputi kualitas bahan bangunan dan kualitas 

pengerjaan bangunan, sebanyak 15 orang atau 25.4 % responden yang menilai bahwa 

kualitas bangunan yang diberikan oleh pengembang sangat memuaskan harapan 

mereka, dan sebanyak 30 orang atau 50.8 % responden yang menilai memuaskan 

sedangkan konsumen yang menilai kualitas bangunan yang diberikan pengembang  

masih kurang memuaskan dan tidak memuaskan sebanyak 13 orang atau 22 % dan 1 

orang atau 1.7 % responden. Nilai mean dari skor keseluruhan jawaban responden 

diperoleh angka 4.000. hal ini menunjukkan bahwa secara rata-rata kualitas bangunan 

yang diberikan oleh pengembang dinilai memuaskan oleh konsumen dengan variasi 

nilai jawaban antara 2 sampai dengan 5 (range 3), sedangkan standart deviasi 0.7428 

menunjukkan letak sebaran data atau variasi nilai diantara nilai rata-ratanya adalah ± 

0.7428. 

 Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa sebagian besar konsumen, 

yaitu sebanyak 45 orang dari 59 orang responden atau sebesar 76.2 % responden merasa 

puas dengan kualitas bangunan rumah yang dibangun oleh pengembang. 

Kecenderungan adanya nilai yang positif tersebut, dapat ditimbulkan oleh adanya 

pengawasan kualitas dan pengerjaan yang baik dari pihak pengembang ketika 
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membangun perumahan, serta bahan bangunan yang digunakan merupakan bahan 

bangunan yang memiliki kualitas yang bagus sehingga hasil yang diberikan dapat 

maksimal. Selain itu, karena harga rumah yang ditawarkan mahal maka pengembang 

merasa mempunyai tanggung jawab moral untuk memberikan kualitas rumah yang 

terbaik sehingga konsumen tidak merasa dikecewakan atas kondisi rumah yang sudah 

mereka beli. 

 Dari tabel 8 dapat dilihat bahwa dari 59 orang responden, sebanyak 21 orang 

atau sebesar 35.6 % yang menyatakan bahwa garansi yang diberikan oleh pengembang 

terhadap rumah yang mereka beli kurang memuaskan, sedangkan responden yang 

menyatakan bahwa garansi yang diberikan oleh pengembang terhadap rumah yang 

mereka beli telah memuaskan atau sangat memuaskan sebanyak 25 orang atau 42.4 % 

dan 8 orang atau 13.6 %. Nilai mean dari skor keseluruhan jawaban responden 

diperoleh angka 3.6102 hal ini menunjukkan bahwa secara rata-rata garansi bangunan 

yang diberikan oleh pengembang dinilai memuaskan oleh konsumen dengan variasi 

nilai jawaban antara 2 sampai dengan 5 (range 3), sedangkan standart deviasi 0.8308 

menunjukkan letak sebaran data atau variasi nilai diantara nilai rata-ratanya adalah ± 

0.8308. 

 Walaupun jumlah responden yang merasa tidak puas dan yang merasa telah 

puas terhadap garansi yang diberikan oleh pengembang hampir sama banyaknya, tetapi 

dapat ditarik kesimpulan bahwa garansi yang diberikan oleh pengembang telah 

memuaskan sebagian besar konsumen perumahan Bukit Cemara Tujuh, ditandai dengan 

jumlah responden yang merasa terpuaskan sebanyak 33 orang atau sebesar 56 %. Hal ini 

terjadi karena garansi yang diberikan oleh pengembang kepada pembeli rumah berupa 

perbaikan dan perawatan secara gratis selama 100 hari terhitung semenjak tanggal serah 
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terima sertifikat rumah. Penilaian positif konsumen tersebut, dapat pula disebabkan oleh 

kecepatan dan ketanggapan pengembang dalam merespon setiap bentuk keluhan yang 

disampaikan oleh konsumen,dimana setiap keluhan yang masuk ke pengembang akan 

segera ditindaklanjuti dalam kurun waktu 1 x 24 jam. Disamping itu, penggunaan 

tenaga yang profesional dan handal berakibat pada semakin cepat teratasinya setiap 

keluhan yang masuk sehingga konsumen tidak dikecewakan karena menunggu terlalu 

lama. 

 Adanya garansi, kualitas bangunan yang baik dan desain rumah yang menarik 

merupakan salah satu bentuk strategi yang ditawarkan oleh pengembang.dalam menarik 

lebih banyak lagi konsumen untuk membeli  produk rumah yang ditawarkan oleh 

pengembang.   

B. HARGA (X2) 

 Indikator untuk variabel harga yang diteliti meliputi penetapan harga, 

potongan harga dan syarat pembayaran. Adapun hasil penilaian dari 59 responden yang 

merupakan konsumen pembeli rumah di perumahan Bukit Cemara Tujuh, Malang dapat 

dilihat pada tabel 9. 

Tabel 9. Tanggapan responden terhadap variabel harga 

 Variabel Harga (X2) 
Kriteria Penilaian Penetapan Harga 

(X2.1) 
Potongan Harga 

(X2.2) 
Syarat 

Pembayaran (X2.3) 
 Jml (org) % Jml (org) % Jml (org) % 
- Sangat memuaskan 16 27.1 9 15.3 9 15.3 
- Memuaskan 29 49.2 19 32.2 27 45.8 
- Kurang memuaskan(netral) 13 22.0 19 32.2 22 37.3 
- Tidak memuaskan 1 1.7 9 15.3 1 1.7 
- Sangat tidak memuaskan 0 0 3 5.1 0 0 
JUMLAH 59 100.0 59 100.0 59 100.0 
Standart deviasi 0.7541 1.0812 0.7333 
Mean 4.0169 3.3729 3.7458 
Range 3.0000 4.0000 3.0000 
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 Dari tabel 9 dapat dilihat bahwa dari 59 konsumen yang dijadikan responden 

penelitian, sebesar 27.1 % atau sebanyak 16 responden yang menyatakan bahwa 

penetapan harga rumah yang diberikan oleh pengembang  sangat sesuai dengan kondisi 

rumah yang mereka beli, sedangkan 49.2 % atau sebanyak 29 responden menilai sesuai, 

22 % atau sebanyak 13 responden menilai kurang sesuai dan 1.7 % atau sebanyak 1 

responden yang menilai kalau penetapan harga yang diberikan tidak sesuai dengan 

rumah yang mereka beli. Nilai mean dari skor keseluruhan jawaban responden diperoleh 

angka 4.0169. Hal ini menunjukkan bahwa secara rata-rata penetapan harga yang 

diberikan oleh pengembang dinilai sesuai oleh konsumen dengan variasi nilai jawaban 

antara 2 sampai dengan 5 (range 3), sedangkan standart deviasi 0.7541 menunjukkan 

letak sebaran data atau variasi nilai diantara nilai rata-ratanya adalah ± 0.7541. 

 Dari data diatas, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden 

menyatakan bahwa penetapan harga rumah yang ditetapkan oleh pengembang telah 

sesuai (wajar) apabila dibandingkan dengan produk rumah yang ditawarkan. Hal ini 

dilihat dari besarnya jumlah responden yang menyatakan respon positif yaitu sebesar 

79.3 % atau sebanyak 45 responden. Kesesuaian tersebut disebabkan karena harga 

rumah yang harus mereka bayar terhadap tipe rumah yang mereka beli sesuai dengan 

spesifikasi yang dimiliki oleh rumah tersebut, seperti penggunaan bahan bangunan 

dengan kualitas terbaik, arsitektur rumah yang menarik, fasilitas perumahan yang 

memadai, dan lain-lain. 

 Kondisi tersebut menunjukkan bahwa secara umum tingkat harga masih menjadi 

salah satu pertimbangan konsumen dalam memilih dan memutuskan pembelian suatu 

produk, dalam hal ini adalah rumah. Jika harga yang harus dibayarkan oleh konsumen 

terlalu mahal atau tidak sebanding dengan produk yang akan mereka dapat maka 

 45



 

mereka cenderung untuk membatalkan pembelian terhadap produk tersebut, tetapi jika 

tingkat harga yang ditawarkan sebanding dengan produk yang akan mereka dapat maka 

mereka akan membeli produk tersebut. Hal ini berkaitan pula dengan tingkat kepuasan 

yang akan mereka peroleh setelah mereka menikmati produk yang mereka beli. 

 Tabel  9 menunjukkan bahwa dari 59 konsumen yang dijadikan responden 

penelitian, sebesar 32.2 % atau sebanyak 19 responden yang menyatakan bahwa 

potongan harga rumah yang diberikan oleh pengembang  kurang memuaskan, 15.3 % 

atau sebanyak 9 responden menyatakan tidak memuaskan dan sebanyak 3 orang atau 

5.1 % responden yang menyatakan sangat tidak memuaskan, sedangkan 32.2 % atau 

sebanyak 19 responden menyatakan puas, 15.3 % atau sebanyak 9 responden 

menyatakan potongan harga yang diberikan sangat memuaskan. Nilai mean dari skor 

keseluruhan jawaban responden diperoleh angka 3.3729. Hal ini menunjukkan bahwa 

secara rata-rata potongan harga yang diberikan oleh pengembang dinilai kurang 

memuaskan oleh konsumen dengan variasi nilai jawaban antara 1 sampai dengan 5 

(range 4), sedangkan standart deviasi 1.0812 menunjukkan letak sebaran data atau 

variasi nilai diantara nilai rata-ratanya adalah ± 1.0812. 

 Dari data diatas, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar konsumen yaitu 

sebesar 52.6 % atau sebanyak 31 konsumen menyatakan kekurangpuasannya terhadap 

besarnya potongan harga yang diberikan oleh pengembang. Hal ini disebabkan karena 

besarnya potongan harga yang mereka terima dianggap masih terlalu kecil. Hal ini 

terjadi karena rata-rata konsumen perumahan Bukit Cemara Tujuh membeli rumah 

tersebut tidak pada saat diadakannya pameran, dimana biasanya pembelian rumah pada 

saat pameran akan mendapatkan potongan harga sebesar 2.5 % - 5 % dari harga normal. 
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 Dari tabel 9 dapat dilihat bahwa dari 59 konsumen yang dijadikan responden 

penelitian, sebesar 45.8 % atau sebanyak 27 responden yang menyatakan bahwa syarat 

pembayaran rumah yang diberikan oleh pengembang  menguntungkan, 15.3 % atau 

sebanyak 9 orang menilai sangat menguntungkan, sedangkan 37.3 % atau sebanyak 22 

responden menilai kurang menguntungkan, 1.7 % atau sebanyak 1 responden yang 

menilai kalau syarat pembayaran yang diberikan tidak menguntungkan. Nilai mean dari 

skor keseluruhan jawaban responden diperoleh angka 3.7458. Hal ini menunjukkan 

bahwa secara rata-rata syarat pembayaran yang diberikan oleh pengembang dinilai 

menguntungkan oleh konsumen dengan variasi nilai jawaban antara 2 sampai dengan 5 

(range 3), sedangkan standart deviasi 0.7333 menunjukkan letak sebaran data atau 

variasi nilai diantara nilai rata-ratanya adalah ± 0.7333. 

 Dari data tersebut, disimpulkan bahwa persyaratan pembayaran rumah yang 

ditetapkan oleh pengembang dinilai menguntungkan oleh sebagian besar konsumen, 

yaitu sebesar 61.1 % atau sebanyak 36 orang responden. Penilaian tersebut disebabkan 

karena pengembang memberikan banyak kemudahan bagi konsumen dalam melakukan 

pembayaran rumah yang mereka beli. Kemudahan tersebut berupa pembayaran secara 

tunai bertahap yang bebas bunga dalam jangka waktu 8 bulan dan pembayaran melalui 

fasilitas KPR dimana bunga KPR dan persetujuan kredit merupakan wewenang bank 

pemberi kredit. Pembayaran tunai bertahap yang ditetapkan oleh pengembang adalah 

uang muka dibayar sebesar 30 % dari harga jual, yang terdiri dari tanda jadi sebesar Rp 

5.000.000 dan sisa uang muka yang harus dibayar dalam jangka waktu 2 minggu setelah 

pelunasan uang muka, dan uang angsuran sebesar 70 % dari harga jual dibayar selama 8 

bulan. Sedangkan untuk pembayaran yang menggunakan fasilitas KPR, kebijakannya 

tergantung dari bank pemberi kredit tetapi kebanyakan bank memberikan kebijakan 
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sebagai berikut, bagi pegawai negeri sipil (PNS) lama angsuran yang diberikan 

maksimal 20 tahun sedangkan untuk pegawai swasta adalah 13 - 15 tahun. Penetapan 

jangka waktu angsuran tersebut tergantung kesepakatan antara bank pemberi kredit, 

pengembang dan konsumen. 

 Model syarat pembayaran terhadap rumah yang dibeli konsumen tersebut 

disebabkan karena pengembang selalu berusaha memperkecil resiko adanya kerugian 

yang muncul akibat rumah yang lama terjual atau bahkan tidak laku, sehingga 

pengembang memberikan kelonggaran atau kemudahan bagi konsumen dalam 

melakukan pembayaran. 

C.  LOKASI (X3) 

 Indikator untuk variabel lokasi yang diteliti meliputi lokasi perumahan, 

kemudahan mendapatkan transportasi, kenyamanan lingkungan di dalam lokasi 

perumahan, dan kenyamanan lingkungan di luar lokasi perumahan. Adapun hasil 

penilaian dari 59 responden yang merupakan konsumen pembeli rumah di perumahan 

Bukit Cemara Tujuh, Malang dapat dilihat pada tabel 10. 

Tabel 10.  Tanggapan responden terhadap variabel lokasi 

Indikator Kriteria penilaian Jumlah 
(orang) 

% Mean Standart 
deviasi 

Range 

Lokasi Perumahan - Sangat strategis  18 30.5 4.1356 0.7061 3.000 
(X3.1) - Strategis 32 54.2    
 - Kurang strategis(netral) 8 13.6    
 - Tidak strategis 1 1.7    
 - Sangat tidak strategis 0 0    
Jumlah  59 100.0    
Kemudahan - Sangat mudah  22 37.3 3.9153 1.0714 4.000 
transportasi (X3.2) - Mudah 18 30.5    
 - Kurang mudah (netral) 12 20.3    
 - Tidak mudah 6 10.2    
 - Sangat tidak mudah 1 1.7    
Jumlah  59 100.0    
Kenyamanan lingk. - Sangat nyaman 16 27.1 4.1017 0.6872 3.000 
di dalam perumhn - Nyaman 34 57.6    
(X3.3) - Kurang nyaman (netral) 8 13.6    
 - Tidak nyaman 1 1.7    
 - Sangat tidak nyaman 0 0    
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Tabel 10. Lanjutan       
Jumlah  59 100.0    
Kenyamanan lingk. - Sangat nyaman 9 15.3 3.7797 0.7444 3.000 
di luar perumahan - Nyaman 30 50.8    
(X3.4) - Kurang nyaman (netral) 18 30.5    
 - Tidak nyaman 2 3.4    
 - Sangat tidak nyaman 0 0    
Jumlah  59 100.0    
 

 Dari tabel 10 dapat dilihat bahwa dari 59 responden, sebanyak 30.5 % atau 18 

orang menyatakan letak lokasi perumahan mereka sangat strategis, 32 orang atau 

sebesar 54.2 % yang menilai strategis, 8 orang atau sebesar 13.6 % menilai kurang 

strategis, dan sebesar 1.7 % atau 1 responden yang menilai tidak strategis. Nilai mean 

dari skor keseluruhan jawaban responden diperoleh angka 4.1356. Hal ini menunjukkan 

bahwa secara rata-rata lokasi perumahan Bukit Cemara Tujuh dinilai strategis oleh 

konsumen dengan variasi nilai jawaban antara 2 sampai dengan 5 (range 3), sedangkan 

standart deviasi 0.7061 menunjukkan letak sebaran data atau variasi nilai diantara nilai 

rata-ratanya adalah ± 0.7061. 

 Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar konsumen 

perumahan Bukit Cemara Tujuh menilai bahwa lokasi perumahan tersebut strategis. Hal 

ini dapat dilihat dari jumlah responden yang memberikan respon positif sebesar 84.7 % 

atau sebanyak 50 responden. Letak lokasi perumahan yang dinilai strategis tersebut 

disebabkan karena lokasi perumahan Bukit Cemara Tujuh yang sangat dekat dengan 

kampus Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), terminal Landungsari, tempat 

hiburan Taman Sengkaling, pasar, dan sarana lain yang dirasakan konsumen sebagai 

sarana untuk memenuhi kebutuhan mereka. Oleh karena itu, strategis tidaknya suatu 

lokasi perumahan merupakan salah satu hal yang dipertimbangkan oleh konsumen 

dalam membeli rumah karena hal ini dapat berdampak nyata pada kehidupan mereka 

sehari-hari. Pengembang mungkin akan kesulitan dalam memasarkan produk mereka 
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apabila sebagian besar konsumen menilai letak lokasi perumahan tersebut tidak 

strategis. 

 Pada tabel 10 dapat diketahui bahwa dari 59 konsumen yang dijadikan 

responden penelitian, sebesar 37.3 % atau sebanyak 22 responden yang menilai sangat 

mudah memperoleh transportasi umum di lokasi perumahan mereka, 30.5 % atau 

sebanyak 18 orang menilai mudah, sedangkan 20.3 % atau sebanyak 12 responden 

menilai kurang mudah, 10.2 % atau 6 orang menilai tidak mudah dan 1.7 % atau 

sebanyak 1 responden yang menilai sangat tidak mudah. Nilai mean dari skor 

keseluruhan jawaban responden diperoleh angka 3.9153. Hal ini menunjukkan bahwa 

secara rata-rata kemudahan memperoleh transportasi di lokasi perumahan dinilai mudah 

oleh konsumen dengan variasi nilai jawaban antara 1 sampai dengan 5 (range 4), 

sedangkan standart deviasi 1.0714 menunjukkan letak sebaran data atau variasi nilai 

diantara nilai rata-ratanya adalah ± 1.0714. 

 Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa sebagian besar konsumen 

perumahan Bukit Cemara Tujuh yaitu sekitar 67.8 % menilai bahwa terdapat 

kemudahan dalam memperoleh transportasi ke dan dari perumahan tersebut. Hal ini 

menunjukkan bahwa secara deskriptif, letak lokasi perumahan yang strategis cenderung 

akan mempermudah konsumen dalam memperoleh transportasi umum. Walaupun para 

pemilik rumah tipe menengah ke atas memiliki kendaraan pribadi, namun adanya 

keterbatasan dalam penggunaan kendaraan pribadi akan terbantu dengan adanya 

kemudahan dalam memperoleh transportasi umum. 

 Tabel 10 menunjukkan bahwa dari 59 konsumen yang menjadi responden, 

sebesar 27.1 % atau sebanyak 16 responden yang menyatakan lingkungan internal di 

dalam lokasi perumahan sangat nyaman, 57.6 % atau sebanyak 34 orang menilai  
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nyaman, 13.6 % atau sebanyak 8 responden menilai kurang nyaman, dan 1.7 % atau 

sebanyak 1 responden yang menilai kurang nyaman. Nilai mean dari skor keseluruhan 

jawaban responden diperoleh angka 4.1017. Hal ini menunjukkan bahwa secara rata-

rata lingkungan di dalam lokasi perumahan dinilai nyaman oleh konsumen dengan 

variasi nilai jawaban antara 2 sampai dengan 5 (range 3), sedangkan standart deviasi 

0.6872 menunjukkan letak sebaran data atau variasi nilai diantara nilai rata-ratanya 

adalah ± 0.6872. 

 Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar 

konsumen yaitu sebesar 67.8 % merasakan adanya kenyamanan di dalam lokasi 

perumahan. Hal ini disebabkan karena adanya peran serta pengembang  dan warga 

perumahan dalam menjaga kenyamanan lingkungan tempat tinggal mereka seperti 

adanya larangan bagi masyarakat umum untuk tidak memakai jalanan di dalam 

lingkungan perumahan sebagai ajang latihan mengemudi kendaraan bermotor. Dengan 

adanya larangan ini berarti tingkat kebisingan di dalam lokasi perumahan dapat 

dikurangi. Kenyamanan lingkungan merupakan salah satu unsur penting dari sebuah 

perumahan, karena konsumen cenderung menilai bahwa mereka tidak hanya sekedar 

membeli rumah tetapi juga membeli lingkungan yang ada di sekitar perumahan, 

terutama untuk perumahan-perumahan tipe menengah. Semakin nyaman lingkungan 

yang ada di sekitar perumahan maka akan semakin nyaman pula konsumen dalam 

menempati tempat tinggalnya. 

 Pada tabel 10, dapat dilihat bahwa sebanyak 15.3 % atau 9 orang responden 

yang menilai lingkungan di luar lokasi perumahan sangat nyaman, 50.8 % atau 30 

responden menilai nyaman, 30.5 % atau 18 responden menilai kurang nyaman dan 

sebesar 3.4 % atau 2 responden menilai tidak nyaman. Nilai mean dari skor keseluruhan 
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jawaban responden diperoleh angka 3.7797. Hal ini menunjukkan bahwa secara rata-

rata lingkungan di luar lokasi perumahan dinilai nyaman oleh konsumen dengan variasi 

nilai jawaban antara 2 sampai dengan 5 (range 3), sedangkan standart deviasi 0.7444 

menunjukkan letak sebaran data atau variasi nilai diantara nilai rata-ratanya adalah ± 

0.7444. 

 Berdasarkan data diatas, disimpulkan bahwa sebagian besar konsumen yaitu 

sebesar 66.1 % merasakan adanya kenyamanan pada lingkungan di luar lokasi 

perumahan. Hal ini disebabkan karena lokasi perumahan yang sangat dekat dengan 

kampus Universitas Muhammadiyah Malang dimana pihak kampus sangat disiplin dan 

teratur dalam menjaga ketertiban lalu lintas, memberikan penerangan yang cukup, 

menjaga kebersihan jalan raya, dan lain- lain, yang berakibat pada timbulnya rasa 

nyaman pada warga yang tinggal di sekitar lingkungan kampus, tidak terkecuali bagi 

warga perumahan Bukit Cemara Tujuh. 

 
D.  PROMOSI (X4) 

 Indikator untuk variabel promosi yang diteliti meliputi kesesuaian promosi 

yang telah dilakukan oleh pengembang dengan kenyataan di lapangan dan seberapa jauh 

kegiatan promosi dapat menarik minat konsumen dalam pengambilan keputusan. 

Adapun hasil penilaian dari 59 responden yang merupakan konsumen pembeli rumah di 

perumahan Bukit Cemara Tujuh, Malang dapat dilihat pada tabel 11. 

Tabel 11. Tanggapan responden terhadap variabel promosi 

Indikator Kriteria penilaian Jumlah 
(orang) 

% Mean Standart 
deviasi 

Range 

Kesesuaian  - Sangat sesuai  11 18.6 3.3898 1.1893 4.000 
promosi (X4.1) - Sesuai 20 33.9    
 - Kurang sesuai (netral) 13 22.0    
 - Tidak sesuai 11 18.6    
 - Sangat tidak sesuai 4 6.8    
Jumlah  59 100.0    
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Tabel 11. Lanjutan       
Efektivitas  - Sangat berpengaruh 11 18.6 3.4068 1.0524 3.000 
kegiatan promosi  - Berpengaruh 16 27.1    
(X4.2) - Kurang berpengaruh 18 30.5    
 - Tidak berpengaruh 14 23.7    
 - Sangat tdk berpengaruh 0 0    
Jumlah  59 100.0    
 

 Pada tabel 11 diperoleh gambaran bahwa sebanyak 11 orang atau 18.6 % 

responden yang menilai bahwa promosi yang dilakukan oleh pengembang sangat sesuai 

dengan kenyataan yang ada, 20 orang atau 33.9 % menilai sesuai, 13 orang atau 22.0 % 

menilai kurang  sesuai, 11 orang atau 18.6 % menilai tidak sesuai dan sebanyak 4 orang 

atau 6.8 % yang menilai sangat tidak sesuai. Nilai mean dari skor keseluruhan jawaban 

responden diperoleh angka 3.3898. Hal ini menunjukkan bahwa secara rata-rata 

kegiatan promosi yang dilakukan oleh pengembang dinilai kurang sesuai oleh 

konsumen dengan variasi nilai jawaban antara 1 sampai dengan 5 (range 4), sedangkan 

standart deviasi 1.1893 menunjukkan letak sebaran data atau variasi nilai diantara nilai 

rata-ratanya adalah ± 1.1893. 

 Berdasarkan data tersebut, disimpulkan bahwa sebanyak 47.5 % konsumen 

menyatakan bahwa  tidak terdapat kesesuaian antara kegiatan promosi yang dilakukan 

oleh pengembang dengan kenyataan yang ada. Hal ini disebabkan karena pada saat 

penelitian, belum semua fasilitas perumahan yang dijanjikan oleh pengembang telah 

diberikan kepada konsumen, seperti belum adanya sarana tempat ibadah yang memadai 

dan keamanan yang belum sepenuhnya 24 jam. Kesesuaian ini penting dan perlu dijaga 

oleh pengembang sebagai salah satu bentuk konsistensi antara apa yang ditawarkan 

dengan apa yang ada di lapangan. Apabila pengembang tidak mampu menciptakan hal 

tersebut, maka hal ini akan berdampak pada timbulnya rasa ketidakpuasan pada diri 

konsumen dan akhirnya berpengaruh pada nama baik perusahaan. 
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 Dari tabel 11 dapat dilihat bahwa, 23.7 % responden atau sebanyak 14 orang 

yang menyatakan bahwa kegiatan promosi yang dilakukan oleh pengembang tidak 

mempengaruhi keputusan pembelian rumah oleh konsumen, 30.5 % atau 18 responden 

menilai kurang mempengaruhi, 27.1 % atau 16 responden menilai berpengaruh dan 18.6 

% atau 11 orang responden menilai sangat berpengaruh. Nilai mean dari skor 

keseluruhan jawaban responden diperoleh angka 3.4068. Hal ini menunjukkan bahwa 

secara rata-rata tidak ada pengaruh antara kegiatan promosi yang dilakukan 

pengembang dengan keputusan pembelian rumah oleh konsumen dengan variasi nilai 

jawaban antara 2 sampai dengan 5 (range 3), sedangkan standart deviasi 1.0524 

menunjukkan letak sebaran data atau variasi nilai diantara nilai rata-ratanya adalah ± 

1.0524. 

 Berdasarkan data di atas, disimpulkan bahwa sebagian besar konsumen 

menilai bahwa kegiatan promosi yang dilakukan oleh pengembang kurang menarik 

minat konsumen untuk membeli rumah di perumahan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari 

jumlah responden yang memberikan respon negatif yang lumayan besar yaitu sebesar 

54.2 %. Hal ini disebabkan karena media promosi yang digunakan oleh pengembang, 

seperti baliho, kurang efektif sehingga informasi yang sampai ke konsumen kurang 

lengkap. Akibatnya belum ada minat pada diri konsumen untuk membeli rumah di 

perumahan tersebut walaupun mereka telah mengetahui informasi perumahan tersebut 

dari promosi yang ada. 

E.  FASILITAS (X5) 

 Indikator untuk variabel fasilitas yang diteliti meliputi fasilitas umum, peran 

serta pengembang dalam menjaga keamanan, kebersihan perumahan dan penataan 
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lingkungan. Adapun hasil penilaian dari 59 responden yang merupakan konsumen 

pembeli rumah di perumahan Bukit Cemara Tujuh, Malang dapat dilihat pada tabel 12. 

Tabel 12. Tanggapan responden terhadap variabel fasilitas 

Indikator Kriteria penilaian Jumlah 
(orang) 

% Mean Standart 
deviasi 

Range 

Fasilitas umum - Sangat memuaskan  8 13.6 3.8475 0.6902 3.000 
(X5.1) - Memuaskan 36 61.0    
 - Kurang memuaskan  13 22.0    
 - Tidak memuaskan 2 3.4    
 - Sangat tdk memuaskan 0 0    
Jumlah  59 100.0    
Peran pengembang   - Sangat berperan 14 23.7 3.7966 0.9244 3.000 
dlm menjaga  - Berperan 25 42.4    
keamanan (X5.2) - Kurang berperan(netral) 14 23.7    
 - Tidak berperan 6 10.2    
 - Sangat tidak berperan 0 0    
Jumlah  59 100.0    
Peran pengembang   - Sangat berperan 13 22.0 3.8644 0.8399 3.000 
dlm menjaga  - Berperan 29 49.2    
Kebersihan (X5.3) - Kurang berperan(netral) 13 22.0    
 - Tidak berperan 4 6.8    
 - Sangat tidak berperan 0 0    
Jumlah  59 100.0    
Penataan  lingk. - Sangat memuaskan 9 15.3 3.8983 0.6872 3.000 
Perumahan (X5-4) - Memuaskan 37 62.7    
 - Kurang memuaskan 11 18.6    
 - Tidak memuaskan 2 3.4    
 - Sangat tdk memuaskan 0 0    
Jumlah  59 100.0    
 

 Dari tabel 12 dapat dilihat bahwa dari 59 konsumen yang dijadikan responden 

penelitian, sebesar 13.6 % atau sebanyak 8 responden yang menyatakan bahwa fasilitas 

umum yang disediakan di lokasi perumahan sangat memuaskan, 61.0 % atau sebanyak 

36 orang menilai memuaskan, 22.0 % atau sebanyak 13 responden menilai kurang 

memuaskan, dan 3.4 % atau sebanyak 2 responden yang menilai kalau fasilitas umum 

yang ada tidak memuaskan. Nilai mean dari skor keseluruhan jawaban responden 

diperoleh angka 3.8475. Hal ini menunjukkan bahwa secara rata-rata fasilitas umum 

yang diberikan oleh pengembang dinilai memuaskan oleh konsumen dengan variasi 

nilai jawaban antara 2 sampai dengan 5 (range 3), sedangkan standart deviasi 0.6902 
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menunjukkan letak sebaran data atau variasi nilai diantara nilai rata-ratanya adalah ± 

0.6902. 

  Dari data di atas, dapat dilihat bahwa sebanyak 74.6 % responden menyatakan 

bahwa sarana dan prasarana yang disediakan oleh pengembang telah cukup memuaskan 

kebutuhan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa pengembang mengerti kebutuhan 

konsumen dan berusaha memenuhi kebutuhan tersebut. Fasilitas umum yang ada di 

perumahan Bukit Cemara Tujuh ditujukan untuk memenuhi segala kebutuhan 

konsumen sehingga konsumen tidak kesulitan dalam mendapatkan kebutuhan tersebut. 

Fasilitas yang ada juga mengikuti tren mode saat ini, seperti pembangunan instalasi 

jaringan telepon, air dan listrik di bawah tanah, sarana taman bermain untuk tempat 

bermain anak-anak, serta lapangan tenis dan pusat kebugaran untuk kebutuhan olahraga 

kaum dewasa. 

 Dari tabel 12 dapat diketahui bahwa dari 59 konsumen yang dijadikan 

responden penelitian, sebesar 23.7 % atau sebanyak 14 responden yang menyatakan 

bahwa pengembang sangat berperan dalam menjaga keamanan perumahan, 42.4 % atau 

sebanyak 25 orang menilai berperan, 23.7 % atau sebanyak 14 responden menilai 

kurang berperan, dan 10.2 % atau sebanyak 6 responden yang menilai tidak ada peran 

pengembang dalam menjaga keamanan perumahan. Nilai mean dari skor keseluruhan 

jawaban responden diperoleh angka 3.7966. Hal ini menunjukkan bahwa secara rata-

rata pengembang dinilai memegang peranan dalam menjaga keamanan perumahan oleh 

konsumen dengan variasi nilai jawaban antara 2 sampai dengan 5 (range 3), sedangkan 

standart deviasi 0.9244 menunjukkan letak sebaran data atau variasi nilai diantara nilai 

rata-ratanya adalah ± 0.9244. 
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 Berdasarkan data tersebut, disimpulkan bahwa sebagian besar konsumen, yaitu 

sebesar 66.1 %, menyatakan bahwa pengembang ikut serta dalam menjaga keamanan 

perumahan, seperti adanya penerapan satu jalur keluar masuk lokasi perumahan, 

pemakaian palang dan penempatan pos-pos keamanan di sudut-sudut perumahan dan di 

pintu masuk lokasi perumahan. Peran serta pengembang ini dirasakan konsumen sangat 

berpengaruh terhadap terciptanya kondisi yang aman dan tertib di dalam lingkungan 

perumahan sehingga penghuni merasa aman tinggal di daerah perumahan tersebut 

terutama bagi perumahan tipe menengah dimana keamanan merupakan faktor yang 

utama. 

 Pada tabel 12 dapat dilihat bahwa dari 59 konsumen yang dijadikan responden 

penelitian, sebesar 22 % atau sebanyak 13 responden yang menyatakan bahwa 

pengembang sangat berperan dalam menjaga kebersihan lingkungan perumahan, 49.2 % 

atau sebanyak 29 orang menilai berperan, 22.0 % atau sebanyak 13 responden menilai 

kurang berperan, dan 6.8 % atau sebanyak 4 responden yang menilai tidak berperan. 

Nilai mean dari skor keseluruhan jawaban responden diperoleh angka 3.8644. Hal ini 

menunjukkan bahwa secara rata-rata pengembang berperanan dalam menjaga 

kebersihan lingkungan perumahan dengan variasi nilai jawaban antara 2 sampai dengan 

5 (range 3), sedangkan standart deviasi 0.8399 menunjukkan letak sebaran data atau 

variasi nilai diantara nilai rata-ratanya adalah ± 0.8399. 

 Dari data tersebut disimpulkan bahwa sebanyak 71.2 % dari total responden 

menyatakan bahwa dalam menjaga kebersihan lingkungan perumahan, pengembang 

berperan serta di dalamnya. Peranan pengembang tersebut terlihat dari adanya petugas 

kebersihan yang bertugas membersihkan jalan paving stone dari rumput-rumput liar, 

membersihkan dan memelihara taman, dan penempatan bak-bak sampah di beberapa 
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sudut taman dan jalan di dalam lokasi perumahan. Peran serta pengembang ini 

berpengaruh nyata pada terciptanya lingkungan perumahan yang bersih, sejuk, dan 

tertata rapi. Hal ini diperlukan karena kebersihan dan keindahan lingkungan akan 

membawa dampak bagi penghuninya. 

 Dari tabel 12 dapat dilihat bahwa dari 59 konsumen yang dijadikan responden 

penelitian, sebesar 15.3 % atau sebanyak 9 responden yang menyatakan bahwa kondisi 

penataan lingkungan perumahan sangat memuaskan, 62.7 % atau sebanyak 37 orang 

menilai memuaskan, 18.6 % atau sebanyak 11 responden menilai kurang memuaskan, 

dan 3.4 % atau sebanyak 2 responden yang menilai kalau kondisi penataan 

lingkunganperumahan tidak memuaskan. Nilai mean dari skor keseluruhan jawaban 

responden diperoleh angka 3.8983. Hal ini menunjukkan bahwa secara rata-rata kondisi 

penataan lingkungan perumahan dinilai memuaskan oleh konsumen dengan variasi nilai 

jawaban antara 2 sampai dengan 5 (range 3), sedangkan standart deviasi 0.6872 

menunjukkan letak sebaran data atau variasi nilai diantara nilai rata-ratanya adalah ± 

0.6872. 

 Berdasarkan data di atas, sebagian besar konsumen yaitu sebesar 78 % 

menyatakan bahwa kondisi penataan lingkungan, seperti ruang terbuka, lebar jalan, 

penghijauan, dan lain-lain, di perumahan Bukit Cemara Tujuh telah memuaskan. 

Penataan lingkungan diperlukan untuk menciptakan lingkungan tempat tinggal yang 

nyaman. Kondisi ini diperlukan karena konsumen yang membeli atau menghuni 

perumahan tersebut tidak hanya membutuhkan tempat tinggal tetapi juga membutuhkan 

kondisi lingkungan yang bersih, sejuk dan tertata rapi sehingga nyaman untuk 

ditinggali. 
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F.  KEPUASAN KONSUMEN (Y) 

 Indikator untuk variabel kepuasan konsumen yang diteliti meliputi penilaian 

terhadap rumah yang dibeli apakah sesuai dengan harapan, apakah konsumen 

mempunyai keinginan untuk membeli lagi rumah di lokasi yang sama,  dan keinginan 

mengajak orang lain untuk membeli ruimah di lokasi yang sama. Adapun hasil penilaian 

dari 59 responden yang merupakan konsumen pembeli rumah di perumahan Bukit 

Cemara Tujuh, Malang dapat dilihat pada tabel 13. 

Tabel 13. Tanggapan responden terhadap variabel kepuasan konsumen 

Indikator Kriteria penilaian Jml 
(org) 

% Mean Standart 
deviasi 

Range 

Kesesuaian harapan - Sangat sesuai  16 27.1 4.0169 0.7766 3.000 
(Y1) - Sesuai 30 50.8    
 - Kurang sesuai (netral) 11 18.6    
 - Tidak sesuai 2 3.4    
 - Sangat tdk sesuai 0 0    
Jumlah  59 100.0    
Keinginan membeli  - Sangat berkeinginan 5 8.5 3.2542 0.9754 3.000 
ulang (Y2) - Berkeinginan 22 37.3    
 - Kurang berkeinginan 15 25.4    
 - Tidak berkeinginan 17 28.8    
 - Sangat tdk berkeinginan 0 0    
Jumlah  59 100.0    
Keinginan mengajak - Sangat menganjurkan 11 18.6 3.8814 0.8112 4.000 
Orang lain (Y3) - Menganjurkan 34 57.6    
 - Kurang menganjurkan 11 18.6    
 - Tidak menganjurkan 2 3.4    
 - Sangat tdk menganjurkan 1 1.7    
Jumlah  59 100.0    

 

 Dari tabel 13 dapat dilihat bahwa dari 59 konsumen yang dijadikan responden 

penelitian, sebesar 27.1 % atau sebanyak 16 responden yang menyatakan bahwa rumah 

yang dibeli telah sangat sesuai dengan apa yang diharapkan, 50.8 % atau sebanyak 30 

orang menilai sesuai, 18.6 % atau sebanyak 11 responden menilai kurang sesuai, dan 

3.4 % atau sebanyak 2 responden yang menilai tidak sesuai. Nilai mean dari skor 

keseluruhan jawaban responden diperoleh angka 4.0169. Hal ini menunjukkan bahwa 

secara rata-rata tanggapan responden atas kesesuaian harapan adalah sesuai dengan 
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variasi nilai jawaban antara 2 sampai dengan 5 (range 3), sedangkan standart deviasi 

0.7766 menunjukkan letak sebaran data atau variasi nilai diantara nilai rata-ratanya 

adalah ± 0.7766. 

 Berdasarkan data diatas disimpulkan bahwa, sebagian besar konsumen 

perumahan Bukit Cemara Tujuh merasakan bahwa rumah yang mereka beli telah sesuai 

dengan harapan mereka terhadap suatu hunian idaman. Hal ini tergambar dari jumlah 

responden yang memberikan respon positif sebesar 77.9 %. Setiap orang mempunyai 

harapan-harapan tertentu dalam hidupnya, tidak terkecuali dalam hal hunian. Harapan-

harapan tersebut harus dapat dipahami dan di wujudkan dengan baik oleh para 

pengembang perumahan karena hunian yang baik akan banyak diminati dan dicari 

konsumen. Oleh karena itu, pengembang harus terus berupaya mencari inovasi-inovasi 

terbaru berkaitan dengan terciptanya hunian yang nyaman dan aman, dan ini merupakan 

salah satu strategi pengembang dalam menjaring konsumen sebanyak mungkin.  

 Pada tabel 13 diketahui bahwa dari 59 konsumen yang dijadikan responden 

penelitian, sebesar 8.5 % atau sebanyak 5 responden sangat berkeinginan untuk 

membeli rumah pada lokasi yang sama, 37.3 % atau sebanyak 22 orang menilai ingin, 

25.4 % atau sebanyak 15 responden menilai kurang ingin, dan 28.8 % atau sebanyak 17 

responden yang menilai tidak ada keinginan untuk membeli rumah kedua kali pada 

lokasi yang sama. Nilai mean dari skor keseluruhan jawaban responden diperoleh angka 

3.2542. Hal ini menunjukkan bahwa secara rata-rata responden berpendapat tidak ada 

keinginan untuk membeli ulang rumah pada lokasi yang sama dengan variasi nilai 

jawaban antara 2 sampai dengan 5 (range 3), sedangkan standart deviasi 0.9754 

menunjukkan letak sebaran data atau variasi nilai diantara nilai rata-ratanya adalah ± 

0.9754. 
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 Berdasarkan data tersebut disimpulkan bahwa, sebagian besar konsumen yaitu 

sebesar 54.2 % menyatakan ketidakinginan mereka untuk membeli ulang rumah pada 

lokasi perumahan yang sama. Hal ini disebabkan karena konsumen ingin 

menginvestasikan kekayaannya tidak pada satu tempat saja tetapi pada beberapa tempat 

lain dan dalam bentuk lain. Jadi walaupun mereka telah terpuaskan dengan kondisi 

hunian yang ada di perumahan tersebut, tidak berarti mereka mau membeli ulang rumah 

yang sama pada lokasi yang sama pula. 

 Tabel 13 menyatakan bahwa dari 59 konsumen yang dijadikan responden 

penelitian, sebesar 18.6 % atau sebanyak 11 responden yang menyatakan sangat 

berkeinginan menganjurkan orang lain untuk membeli rumah pada lokasi yang sama, 

57.6 % atau sebanyak 34 orang menilai ingin, 18.6 % atau sebanyak 11 responden 

menilai kurang ingin, 3.4 % atau sebanyak 2 orang menilai tidak ingin dan 1.7 % atau 

sebanyak 1 responden yang menilai sangat tidak ingin. Nilai mean dari skor keseluruhan 

jawaban responden diperoleh angka 3.8814. Hal ini menunjukkan bahwa secara rata-

rata terdapat keinginan dalam diri konsumen untuk menganjurkan orang lain membeli 

rumah di lokasi yang sama dengan variasi nilai jawaban antara 1 sampai dengan 5 

(range 4), sedangkan standart deviasi 0.8112 menunjukkan letak sebaran data atau 

variasi nilai diantara nilai rata-ratanya adalah ± 0.8112. 

 Berdasarkan data diatas disimpulkan bahwa, sebagian besar konsumen yaitu 

sebanyak 76.2 % menyatakan keinginan mereka menjadi sumber informasi bagi orang 

lain dalam mengambil keputusan pembelian rumah. Adanya keinginan ini menunjukkan 

bahwa mereka merasa sangat puas dengan kondisi perumahan tempat mereka tinggal 

sehingga mereka tidak segan-segan menganjurkan orang lain untuk membeli rumah 

pada lokasi yang sama. Hal ini sangat menguntungkan pihak pengembang karena 
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peristiwa ini merupakan salah satu bentuk promosi yang cukup efektif dalam 

mendapatkan konsumen baru. Oleh karena itu, pengembang perlu terus memperhatikan 

hal-hal yang dapat mempengaruhi kepuasan konsumen dengan cara meningkatkan 

kualitas perumahan dan meningkatkan pelayanan. 

 

4.3.  Analisis Hasil Penelitian 

4.3.1. Hasil Analisis Uji Validitas Instrumen Penelitian 

 Uji validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat mengukur apa 

yang ingin diukur, dan ini ditunjukkan oleh koefisien korelasi antara skor suatu 

indikator. Semakin tinggi nilai r berarti semakin valid instrumen yang ingin diukur. 

Syarat kevalidan suatu instrumen penelitian jika nilai koefisien korelasi antara skor 

suatu indikator dengan skor total seluruh indikator lebih besar 0.30 ( r ≥ 0.30 ) 

(Solimun,2002, dalam Satrio, 2004). Untuk menilai validitas suatu instrumen, dapat 

juga dilihat dari perbandingan dengan nilai r tabel. Jika r tabel < r hitung, maka 

istrumen tersebut dikatakan valid (Pratista,2004) 

 Hasil uji validitas disajikan pada tabel 14, sedangkan hasil uji validitas secara 

lengkap dapat dilihat pada lampiran 5. 

Tabel 14. Rekapitulasi hasil uji validitas 

Variabel Indikator Koefisien korelasi Keputusan

Produk (X1) Desain (X1.1) 0.6106 Valid 
 Kualitas (X1.2) 0.6363 Valid 
 Garansi (X1.3) 0.5482 Valid 
Harga (X2) Penetapan Harga (X2.1) 0.6032 Valid 
 Potongan Harga (X2.2) 0.5540 Valid 
 Syarat Pembayaran (X2.3) 0.6349 Valid 
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Tabel 14. Lanjutan    
Variabel Indikator Koefisien korelasi Keputusan 

Lokasi (X3) Lokasi Perumahan (X3.1) 0.4576 Valid 
 Kemudahan transportasi 

(X3.2) 
0.5161 Valid 

 Kenyamanan lingk. di 
dalam perumhn (X3.3) 

0.4595 Valid 

 Kenyamanan lingk. di luar 
perumahan (X3.4) 

0.5437 Valid 

Promosi (X4) Kesesuaian promosi (X4.1) 0.6839 Valid 
 Efektivitas kegiatan promosi 

(X4.2) 
0.6839 Valid 

Fasilitas (X5) Fasilitas umum (X5.1) 0.4058 Valid 
 Peran pengembang  dalam 

menjaga keamanan (X5.2) 
0.7116 Valid 

 Peran pengembang  dalam 
menjaga Kebersihan (X5.3) 

0.6719 Valid 

 Penataan  lingk. Perumahan  
(X5-4) 

0.5793 Valid 

Kepuasan Konsumen (Y) Kesesuaian harapan (Y1) 0.6398 Valid 
 Keinginan membeli ulang 

(Y2) 
0.6640 Valid 

 Keinginan mengajak Orang 
lain (Y3) 

0.6378 Valid 

 

 Berdasarkan hasil uji validitas diatas, disimpulkan bahwa semua item yang 

ditetapkan dalam penelitian ini dikatakan valid, artinya item-item yang ada di dalam 

kuisioner dapat digunakan untuk mengukur variabel yang ditetapkan dalam penelitian. 

 
4.3.2. Hasil Analisis Uji Reabilitas Instrumen Penelitian 

 Uji reliabilitas menunjukkan konsistensi suatu alat pengukuran di dalam 

mengukur gejala yang sama, ditunjukkan oleh koefisien α (alpha cronbach) yang 

nilainya antara 0 sampai 1, artinya apabila nilai α semakin mendekati 1 maka 

konsistensi jawaban semakin tinggi (Hair et al, 1992, dalam Satrio,2004). Kriteria 

penentuan suatu instrumen dikatakan reliabel jika nilai koefisien alpha ≥ 0.6 

(Maholtra,1999). Hasil uji reliabilitas instrumen penelitian disajikan pada tabel 15, 

sedangkan hasil uji reliabilitas instrumen penelitian secara lengkap dapat dilihat pada 

lampiran 6. 
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Tabel 15. Rekapitulasi hasil uji reliabilitas 

Variabel Indikator Koefisien alpha Keputusan 

Produk (X1) Desain (X1.1) 0.6665 reliabel 
 Kualitas (X1.2) 0.6434 reliabel 
 Garansi (X1.3) 0.7256 reliabel 
Harga (X2) Penetapan Harga (X2.1) 0.6456 reliabel 
 Potongan Harga (X2.2) 0.7501 reliabel 
 Syarat Pembayaran (X2.3) 0.6198 reliabel 
Lokasi (X3) Lokasi Perumahan (X3.1) 0.6463 reliabel 
 Kemudahan transportasi 

(X3.2) 
0.6328 reliabel 

 Kenyamanan lingk. di 
dalam perumhn (X3.3) 

0.6465 reliabel 

 Kenyamanan lingk. di luar 
perumahan (X3.4) 

0.5948 reliabel 

Promosi (X4) Kesesuaian promosi (X4.1) 0.0000 Tdk reliabel 
 Efektivitas kegiatan promosi 

(X4.2) 
0.0000 Tdk reliabel 

Fasilitas (X5) Fasilitas umum (X5.1) 0.8054 reliabel 
 Peran pengembang  dalam 

menjaga keamanan (X5.2) 
0.6537 reliabel 

 Peran pengembang  dalam 
menjaga Kebersihan (X5.3) 

0.6772 reliabel 

 Penataan  lingk. Perumahan  
(X5-4) 

0.7323 reliabel 

Kepuasan Konsumen (Y) Kesesuaian harapan (Y1) 0.7291 reliabel 
 Keinginan membeli ulang 

(Y2) 
0.7097 reliabel 

 Keinginan mengajak Orang 
lain (Y3) 

0.7270 reliabel 

 

 Berdasarkan tabel di atas, disimpulkan bahwa semua item yang ditetapkan 

dalam penelitian ini dikatakan reliabel, artinya item-item yang ada di dalam kuisioner 

apabila digunakan untuk mengukur variabel yang ditetapkan dalam penelitian pada 

waktu yang berbeda hasilnya akan konsisten, kecuali untuk variabel promosi. Hal ini 

terjadi karena promosi yang digunakan oleh pengembang dari waktu ke waktu tidak 

sama, sehingga menyebabkan persepsi yang berbeda pada diri konsumen. 

 

4.3.3. Hasil Analisis Uji Normalitas 

 Menurut Santoso (2002), uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah 

distribusi sebuah data mengikuti atau mendekati distribusi normal, yakni distribusi data 
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dengan bentuk lonceng (bell shaped). Data yang baik adalah data yang mempunyai pola 

seperti distribusi normal, yakni distribusi data tersebut tidak menceng ke kiri atau 

menceng ke kanan. Pengujian kenormalan data dapat dilihat dari angka signifikansi 

dimana : 

• Angka signifikansi (Sig) > 0.05, maka data berdistribusi normal 

• Angka signifikansi (Sig) < 0.05, maka data tidak berdistribusi normal     

Rekapitulasi hasil uji normalitas dapat dilihat pada tabel 16, hasil uji normalitas 

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 7. 

Tabel 16. Rekapitulasi hasil uji normalitas 

Variabel Probabilitas (Sig) Keputusan 

Produk (X1) 0.064 Data normal 

Harga (X2) 0.064 Data normal 

Lokasi (X3) 0.200 Data normal 

Promosi (X4) 0.055 Data normal 

Fasilitas (X5) 0.200 Data normal 

Kepuasan konsumen (Y) 0.076 Data normal 

                                                                                                                                                    

 Berdasarkan data yang ada pada tabel diatas, nilai signifikansi semua variabel 

penelitian lebih besar dari 0.05, maka kesimpulannya distribusi populasi yang diwakili 

oleh sampel untuk setiap variabel penelitian memiliki sebaran data normal. 

 
4.3.4. Analisis Regresi dan Pengujian Hipotesis 

 Ringkasan hasil analisis regresi antara variabel produk (X1), harga (X2), lokasi 

(X3), promosi (X4), dan fasilitas (X5) terhadap kepuasan konsumen pembeli rumah tipe 

menengah ke atas (Y) disajikan pada tabel 17.    
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Tabel 17.  Hasil Regresi antara variabel bebas Produk, Harga, Lokasi, Promosi dan 

Fasilitas terhadap variabel terikat Kepuasan Konsumen 

Variabel bebas Koefisien 
Regresi (B) 

Koefisien Standart 
(Beta) 

Sig. t t 

Produk   (X1) 0.763 0.732 0.016 2.485 

Harga     (X2) 0.507 0.497 0.000 4.625 

Lokasi    (X3) 0.397 0.324 0.012 2.607 

Promosi  ( 4)      -0.518             -0.736 0.013  -2.565 

Fasilitas  (X5) 0.212 0.180 0.043 2.076 

Konstanta      -1.800  0.001  -3.642 

R              =  0.992  F hit          =  672.491 α  =  0.05  

R Square  =  0.984  Sig. F (p)  =  0.000   

Adjusted R Square =  0.983 error         = 0.0944   

 

 Berdasarkan hasil analisis di atas, maka persamaan regresi yang dihasilkan 

untuk memprediksi variabel terikat (Y) dengan menggunakan X1, X2, X3, X4, dan  X5 

sebagai prediktor dengan asumsi variabel bebas lain yang digunakan dalam penelitian 

ini bersifat konstan adalah sebagai berikut : 

 Y =  − 1.800 + 0.763 X1 + 0.507 X2 + 0.397 X3 − 0.518 X4 + 0.212 X5  + 0.0944 

 
dimana  :   X1 = produk 
  X2 = harga 
  X3 = lokasi 
  X4 = promosi 
  X5 = fasilitas 
 Y = kepuasan konsumen 
  
 Dari hasil analisis regresi sebagaimana tercantum pada tabel 13 diperoleh hasil 

bahwa nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0.992 yang menunjukkan hubungan yang 

sangat kuat antara variabel independent (X1, X2, X3, X4, dan  X5 ) dengan Y. Koefisien 

determinasi (R Square) sebesar 0.984 memberi pengertian bahwa besarnya Y yang 
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dapat diterangkan oleh X1, X2, X3, X4, dan  X5 adalah sebesar 98.4 %, sedang sisanya 1.6 

% dijelaskan oleh variabel lain diluar model. 

 Tabel 17 menunjukkan bahwa nilai p (Sig. F) = 0.000, dimana nilai ini lebih 

kecil dari taraf kesalahan [ p (Sig. F) = 0.000 < 0.05 ], maka Ha diterima. Berarti secara 

simultan ada pengaruh yang signifikan antara variabel produk, harga, lokasi, promosi, 

dan fasilitas terhadap kepuasan konsumen. Dengan demikian, hipotesis (1) bahwa 

diduga variabel produk, harga, lokasi, promosi dan fasilitas  secara simultan mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan konsumen pembeli rumah tipe menengah 

di perumahan Bukit Cemara Tujuh di Kota Malang dapat diterima. 

 

4.3.4.1.Analisis Pengaruh Variabel Bebas (X) Terhadap Variabel Terikat (Y) 

Secara Parsial. 

 Secara parsial kelima variabel bebas yaitu produk, harga, lokasi, promosi, dan 

fasilitas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan konsumen karena 

masing-masing koefisien dari variabel bebas mempunyai nilai t hitung > t tabel pada taraf α 

= 5 % (2.000). 

 Menurut Hasan (1994), nilai β digunakan untuk membandingkan pentingnya 

peranan dari masing-masing variabel bebas sebagai variabel prediktor. Jika dilihat dari 

nilai β  maka urutan besarnya pengaruh dari masing-masing variabel bebas terhadap 

variabel terikat dapat dilihat pada tabel 18. 

Tabel 18. Urutan Besar Pengaruh Variabel-variabel Bebas terhadap Variabel Terikat 

Variabel Bebas β T hitung Sig. t T tabel 
Produk (X1) 0.732 2.485 0.016 2.000 
Harga (X2) 0.497 4.625 0.000  
Lokasi (X3) 0.324 2.607 0.012  
Fasilitas (X5) 0.180 2.076 0.043  
Promosi (X4)     -0.736     -2.565 0.013  
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 Berdasarkan tabel 18, disimpulkan bahwa variabel produk (X1) dan variabel 

harga (X2) merupakan faktor yang paling dominan pengaruhnya terhadap variabel 

terikat dibandingkan dengan variabel-variabel lain. Besarnya peranan variabel produk 

dan harga dapat dilihat dari nilai koefisien standart (beta) yang lebih besar dari nilai 

koefisien standart variabel-variabel yang lain, yaitu sebesar 0.732 untuk variabel produk 

dan 0.497 untuk variabel harga. Dengan demikian, hipotesa (2) yang menyatakan bahwa 

diduga variabel product dan price merupakan faktor dominan, sedang faktor lainnya 

menjadi faktor pendukung yang mempengaruhi kepuasan konsumen pembeli rumah tipe 

menengah ke atas terbukti. 

 Tingkat kepuasan konsumen rumah tipe menengah di perumahan Bukit Cemara 

Tujuh di Kota Malang dipengaruhi oleh kelima variabel bebas yaitu produk, harga, 

lokasi, fasilitas, dan promosi. Kelima variabel ini akan diuraikan pengaruhnya terhadap 

tingkat kepuasan konsumen sebagai berikut : 

A. Produk 

 Dari analisis regresi diperoleh hasil bahwa variabel produk berpengaruh positif 

terhadap tingkat kepuasan konsumen dengan koefisien regresi sebesar 0.763. Hal ini 

berarti bahwa setiap usaha pengembang dalam memperbaiki desain bangunan, kualitas 

bangunan dan garansi yang diberikan kepada konsumen akan diikuti dengan 

peningkatan nilai kepuasan konsumen sebesar 0.763 apabila variabel lain dianggap 

konstan. 

 Dari analisis variabel produk diperoleh nilai t hitung sebesar 2.485 pada taraf 

signifikansi α = 0.016 atau kurang dari 5 %. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 

pengaruh variabel produk terhadap kepuasan konsumen adalah signifikan. 
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B. Harga 

 Dari analisis regresi diperoleh hasil bahwa variabel harga berpengaruh positif 

terhadap tingkat kepuasan konsumen dengan koefisien regresi sebesar 0.507. Hal ini 

berarti bahwa penetapan harga yang wajar, potongan harga yang optimal dan syarat 

pembayaran yang lunak yang diberikan oleh pengembang akan diikuti dengan 

peningkatan nilai kepuasan konsumen sebesar 0.507 apabila variabel lain dianggap 

konstan. 

 Dari analisis variabel produk diperoleh nilai t hitung sebesar 4.625 pada taraf 

signifikansi α = 0.000 atau kurang dari 5 %. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 

pengaruh variabel harga terhadap kepuasan konsumen adalah signifikan. 

C. Lokasi 

 Dari analisis regresi diperoleh hasil bahwa variabel lokasi berpengaruh positif 

terhadap tingkat kepuasan konsumen dengan koefisien regresi sebesar 0.397. Hal ini 

berarti bahwa setiap usaha pengembang dalam memilih lokasi yang strategis, nyaman 

dan mudah dalam mendapatkan transportasi akan meningkatkan nilai kepuasan 

konsumen sebesar 0.397 apabila variabel lain dianggap konstan. 

 Dari analisis variabel produk diperoleh nilai t hitung sebesar 2.607 pada taraf 

signifikansi α = 0.012 atau kurang dari 5 %. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 

pengaruh variabel lokasi terhadap kepuasan konsumen adalah signifikan. 

D. Promosi 

 Dari analisis regresi diperoleh hasil bahwa variabel promosi berpengaruh negatif 

terhadap tingkat kepuasan konsumen dengan koefisien regresi sebesar -0.518. Hal ini 

berarti bahwa setiap usaha promosi yang dilakukan oleh pengembang akan menurunkan 

nilai kepuasan konsumen sebesar 0.518. Hal ini terjadi apabila janji   yang ditawarkan 
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melalui promosi yang dilakukan pengembang tidak diikuti dengan realisasi di lapangan 

sehingga konsumen merasa kecewa. Kartajaya (2000) mengemukakan bahwa dalam 

kondisi persaingan yang kian sengit seperti sekarang ini, iklan hanya salah satu bagian 

dari upaya merebut perhatian konsumen. Maka, kegiatan beriklan harus sikron dengan 

ketersediaan produk dilapangan. Apabila hal ini tidak dilakukan, maka perusahaan akan 

kehilangan kesempatan. Bukan hanya dalam hal mendapatkan pelanggan tapi juga 

dalam mengambil langkah berikut setelah mengetahui respon pasar sasaran terhadap 

produk tersebut. 

 Dari analisis variabel promosi diperoleh nilai t hitung sebesar 2.565 pada taraf 

signifikansi α = 0.013 atau kurang dari 5 %. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 

pengaruh variabel promosi terhadap kepuasan konsumen adalah signifikan. 

E. Fasilitas 

 Dari analisis regresi diperoleh hasil bahwa variabel fasilitas berpengaruh positif 

terhadap tingkat kepuasan konsumen dengan koefisien regresi sebesar 0.212. Hal ini 

berarti bahwa setiap usaha pengembang dalam penambahan penyediaan fasilitas umum, 

penjagaan keamanan, kebersihan dan penataan lingkungan perumahan yang diberikan 

kepada konsumen akan diikuti dengan peningkatan nilai kepuasan konsumen sebesar 

0.212 apabila variabel lain dianggap konstan. 

 Dari analisis variabel produk diperoleh nilai t hitung sebesar 2.076 pada taraf 

signifikansi α = 0.043 atau kurang dari 5 %. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 

pengaruh variabel fasilitas terhadap kepuasan konsumen adalah signifikan. 
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4.4. Implementasi Hasil Penelitian Melalui Strategi Perusahaan 

 Dari hasil penelitian diketahui bahwa variabel marketing mix (produk, harga, 

lokasi, promosi, dan fasilitas) mempengaruhi kepuasan konsumen dalam pembelian 

rumah tipe menengah di perumahan Bukit Cemara Tujuh di Kota Malang. Hal ini 

berarti bahwa variabel produk, harga, lokasi, promosi, dan fasilitas menjadi dasar 

pertimbangan dan penilaian konsumen sebelum membeli maupun setelah menempati 

rumah yang dibelinya. Penelitian ini didukung Kresnaini (1996) yang menyatakan 

bahwa variabel harga, promosi, dan fasilitas perumahan berpengaruh terhadap 

keputusan pemilihan lokasi perumahan di Puri Kartika Asri di Kota Malang. Penelitian 

ini juga didukung hasil penelitian Ghosi (1999) yang mengatakan bahwa variabel harga, 

produk, lokasi dan promosi berpengaruh terhadap keputusan membeli rumah KPR – 

BTN di Jember. 

 Kondisi industri properti yang belum pulih sepenuhnya, membuat para 

pengembang harus melakukan berbagai terobosan agar bisa bertahan hidup, salah 

satunya dengan menyiapkan berbagai inovasi baru dalam desain produk, harga dan 

promosinya.. Variabel produk dan harga menjadi faktor dominan yang mempengaruhi 

kepuasan konsumen dalam pembelian rumah. Oleh karena itu pengembang diharapkan 

dapat meningkatkan perhatiannya pada kedua variabel ini dalam perencanaan 

pembangunan perumahan berikutnya tanpa mengabaikan variabel-variabel lain. 

 Beberapa developer memperkirakan akan terjadi kenaikan harga properti. 

Kecenderungan naiknya harga rumah akan terjadi untuk semua jenis rumah, baik rumah 

sederhana, menengah, maupun rumah mewah. Kenaikan harga properti yang berkisar  

antara 10 – 20 % ini bergantung pada lokasi dan fasilitas yang telah tersedia di masing-

masing proyek (Sinaga, 2003). Kenaikan harga rumah ini, hendaknya diikuti pula oleh 
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peningkatan kualitas produk yang ditawarkan oleh pengembang sehingga konsumen 

merasa terpuaskan apabila rumah yang mereka beli telah sesuai dengan tingkat harga 

yang mereka bayar. Peningkatan kualitas produk dapat dilakukan melalui  desain 

arsitektur rumah yang menarik dan mengikuti perkembangan tren perumahan, kualitas 

bangunan yang bermutu, dan adanya jaminan perbaikan rumah dalam jangka waktu 

tertentu sebagai wujud pelayanan purna jual. 

 Harga merupakan variabel kedua yang menjadi tolak ukur kepuasan konsumen 

setelah mereka melakukan pembelian rumah. Kesesuaian harga dengan rumah yang 

dijual, potongan harga yang ringan, dan syarat pembayaran yang lunak menjadi harapan 

konsumen. Tentunya tidak semua harapan konsumen dapat diwujudkan terutama dalam 

hal harga, karena hal ini berhubungan dengan “nyawa” pengembang. Akan tetapi hal ini 

dapat diantisipasi dengan cara memberikan berbagai fasilitas yang sebanding dengan 

tingkat harga yang ditawarkan. Menurut Sinaga (2003), konsumen yang saat ini 

semakin kritis dalam melihat nilai suatu proyek properti, tidak akan keberatan dengan 

tingkat harga asalkan sebanding dengan tersedianya berbagai fasilitas untuk memenuhi 

kebutuhan mereka sehari-hari, seperti sarana kesehatan, pendidikan, pusat perbelanjaan, 

air bersih, sarana transportasi, telekomunikasi dan lain-lain. 

 Ada pepatah menyatakan lokasi menentukan prestasi. Hal ini juga berlaku buat 

para pengembang. Pengembang yang jeli dalam memilih lokasi maka dijamin akan 

banyak konsumen yang melirik lokasi perumahan tersebut, sedangkan pengembang 

yang kurang tepat dalam memilih lokasi, bisa dipastikan produknya kurang diminati 

oleh konsumen. Dewasa ini konsumen semakin jeli dalam memilih suatu produk, begitu 

juga dalam memilih rumah. Lokasi rumah yang strategis, mudah dijangkau alat 

transportasi, dekat dengan berbagai fasilitas umum, berhawa sejuk dan berpanorama 
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indah menjadi salah satu lokasi idaman yang banyak diincar konsumen sedangkan 

lokasi perumahan yang tidak mempunyai prospek untuk “berkembang” tidak banyak 

diminati oleh konsumen. 

 Promosi merupakan salah satu strategi perusahaan dalam menjual produk. 

Demikian juga dengan para pengembang. Promosi yang genjar mutlak diperlukan agar 

konsumen mengetahui keberadaan suatu produk. Informasi yang terus-menerus dan 

penggunaan publisitas harus dilakukan sehingga dapat menarik perhatian orang. 

Perumahan Bukit Cemara Tujuh merupakan perumahan yang sudah lama ada di 

Malang. Perumahan ini sudah ada sejak ± 10 tahun yang lalu. Oleh karena itu, 

perumahan ini memiliki citra tersendiri yang sudah melekat dan banyak dikenal 

masyarakat. Walaupun perumahan ini sudah berhasil menanamkan image produknya di 

masyarakat sebagai salah satu hunian nyaman di Kota Malang tetapi beriklan tetap 

dibutuhkan. Karena dengan terus beriklan, pengembang akan menaikkan entry barrier 

bagi para pendatang baru yang mulai banyak bermunculan di Kota Malang. Oleh karena 

itu, belanja iklan yang besar pada saat ini bukan merupakan bentuk investasi yang akan 

memberikan dividen, tetapi lebih sebagai jaminan perlindungan diri dari serangan yang 

ditimbulkan para pesaing. 

 Banyak strategi beriklan yang dapat diterapkan oleh pengembang. Salah satunya 

adalah menjual rumah dengan cara menjual konsep dengan bermodalkan secarik brosur 

berwarna dengan informasi lengkap mengenai spesifikasi rumah. Konsep pemasaran ini 

sering disebut sebagai pre-sales. Strategi pemasaran model ini banyak  digunakan oleh 

developer terlebih setelah masa krisis ekonomi (Sinaga, 2003). Strategi ini jugalah yang 

dipakai oleh pengembang perumahan Bukit Cemara Tujuh, selain bentuk beriklan yang 

lain seperti pemasangan baliho, papan nama, dan lain-lain. 
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 Pembangunan fasilitas yang memadai merupakan salah satu bentuk strategi 

pemasaran yang dapat menarik konsumen. Dewasa ini, kebutuhan akan tersedianya 

berbagai fasilitas dalam suatu hunian mutlak diperlukan. Para pengembang yang jeli dan 

menyadari hal tersebut, terus berusaha menambah fasilitas-fasilitas guna memenuhi 

kebutuhan hidup sehari-hari konsumennya. Demikian juga dengan perumahan Bukit 

Cemara Tujuh. Salah satu fasilitas yang diberikan saat ini adalah sarana olah raga 

seperti fasilitas lapangan tenis out door dan pusat kebugaran. 

 Aktivitas berolah raga secara teratur tidak lagi dianggap sebagai gaya hidup, 

akan tetapi sudah merupakan salah satu kebutuhan. Oleh karena itu, fasilitas olahraga 

sudah menjadi kebutuhan utama masyarakat modern. Dengan adanya perkembangan ini, 

diharapkan pihak pengembang perumahan Bukit Cemara Tujuh dapat menambah 

fasilitas olahraga yang sudah ada di perumahan tersebut, seperti fasilitas kolam renang, 

lapangan bulu tangkis, lapangan tenis meja, squash dan lain-lain. Menurut Adhi (2002), 

penambahan fasilitas olah raga ini, selain mempunyai tujuan awal sebagai salah satu 

pemikat mereka yang membeli rumah dan tinggal di perumahan itu, juga dapat 

digunakan untuk menambah reputasi atau image perumahan sebagai hunian yang 

nyaman untuk ditinggali. 
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BAB V   

KESIMPULAN DAN SARAN 

 
 
5.1. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap 59 responden yang 

merupakan konsumen perumahan Bukit Cemara Tujuh di Kota Malang, dapat ditarik 

beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1. Variabel  produk, harga, lokasi, promosi, dan fasilitas secara simultan dan 

parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan konsumen 

perumahan Bukit Cemara Tujuh. 

2. Variabel produk dan harga merupakan variabel yang paling dominan 

pengaruhnya terhadap kepuasan konsumen, sedangkan faktor lainnya menjadi 

faktor pendukung yang mempengaruhi tingkat kepuasan konsumen dalam 

pembelian rumah. 

3. Variabel produk, harga, lokasi, dan fasilitas mempunyai pengaruh yang positif 

terhadap kepuasan konsumen, sedangkan variabel promosi mempunyai 

pengaruh yang negatif terhadap kepuasan konsumen perumahan Bukit Cemara 

Tujuh. 

4. Variabel kepuasan konsumen yang dapat diterangkan oleh variabel  produk, 

harga, lokasi, promosi dan fasilitas sebesar 98.4 %, sedangkan sisanya 1.6 % 

dijelaskan oleh variabel lain diluar model. 
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5. Besarnya kepuasan konsumen perumahan Bukit Cemara Tujuh dapat diukur 

dengan menggunakan persamaan regresi :  

 Y = −1.800 + 0.763X1 + 0.507X2 + 0.397X3 − 0.518X4 + 0.212X5  +  0.0944 

dimana :   X1 = produk ; X2 = harga ; X3 = lokasi ; X4 = promosi ;          

                 X5 = fasilitas ; Y = kepuasan konsumen 

 

5.2.  Saran-saran 

5.2.1.  Bagi para pengembang perumahan : 

1. Variabel produk dan harga merupakan variabel paling dominan dalam 

penciptaan kepuasan konsumen. Dari kedua variabel tersebut, desain dan 

kualitas rumah serta penetapan harga merupakan hal yang harus diperhatikan 

oleh pengembang agar dapat memuaskan konsumennya. Pada akhirnya, 

penetapan harga rumah yang terjangkau dan pembangunan rumah yang 

berkualitas akan membantu meningkatkan penjualan rumah di masa depan. 

2. Pengkajian variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi kepuasan 

konsumen perlu dilakukan, karena dengan mengetahui banyak variabel yang 

dapat mempengaruhi kepuasan konsumen, pengembang dapat melakukan 

pengembangan perumahan yang sesuai dengan permintaan pasar. 

5.2.2.   Bagi para teoritis :  

1. Perlu dikaji lebih dalam lagi variabel-variabel lain yang dapat menjadi sumber 

kepuasan konsumen, serta kondisi yang  mempengaruhinya. 
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DAFTAR QUISIONER 
Nomor Responden : …………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Petunjuk Pengisian : 
Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini, kami harap 
bapak/ibu/saudara dapat memberikan jawaban yang sejujurnya dengan cara 
memberi tanda silang (X) pada alternatif jawaban (huruf a,b,c,d, dan e) yang 
sesuai dengan pendapat bapak/ibu/saudara.

 
 
Data Umum Responden : 
 
1. Kepemilikan rumah :   a. milik sendiri  
     b. kontrak  
2. Rumah dibeli langsung dari pengembang :   a. Ya   
     b. Tidak  
3. Luas tanah :   ………………....m2 
4. Luas bangunan :   …………………m2 
5. Tahun pembelian :   …………………..… 
6. Usia :   ………………….…. 
7. Jumlah anggota keluarga :   …………………….. 
8. Alasan pembelian rumah : 

a. Untuk tempat tinggal 
b. Untuk tempat peristirahatan 
c. Investasi 
d. Lain-lain (tolong sebutkan) : 

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

9. Pendidikan terakhir : 
a. SLTP 
b. SLTA 
c. Diploma / Sarjana muda 
d. S1 
e. Lebih dari S1 

10. Pendapatan total keluarga tiap bulan : 
a. < Rp 1.000.000 
b. Rp 1.000.000 – Rp 2.000.000 
c. Rp 2.000.000 – Rp 3.000.000 
d. Rp 3.000.000 – Rp 4.000.000 
e. > Rp 4.000.000 
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Kriteria Penilaian : 
Jawaban a diberi bobot nilai 5 (sesuai skala Likert) 
Jawaban b diberi bobot nilai 4 (sesuai skala Likert) 
Jawaban c diberi bobot nilai 3 (sesuai skala Likert) 
Jawaban d diberi bobot nilai 2 (sesuai skala Likert) 
Jawaban e diberi bobot nilai 1 (sesuai skala Likert) 

 
Pertanyaan : 

 
• Produk (X1) 
1. Menurut penilaian bapak/ibu/saudara, bagaimana desain rumah dari rumah yang 

dibeli? 
a.  Sangat bagus 
b.  Bagus 
c.  Kurang bagus 
d.  Tidak bagus  
e.  Sangat tidak bagus 

2.  Menurut penilaian bapak/ibu/saudara, bagaimana kualitas bangunan (dinding tidak 
retak & bergelombang, sudut bangunan siku, atap tidak bocor, lantai rata, dll) 

a.   Sangat memuaskan 
b. Memuaskan 
c.   Kurang memuaskan 
d.   Tidak memuaskan 
e.   Sangat tidak memuaskan 

3. Menurut penilaian bapak/ibu/saudara, bagaimana garansi / jaminan (masa perbaikan 
/perawatan secara cuma-cuma dalam jangka waktu tertentu) yang diberikan 
pengembang atas rumah yang dibeli ? 

a.  Sangat memuaskan 
b.  Memuaskan 
c.  Kurang memuaskan 
d.  Tidak memuaskan 
e.  Sangat tidak memuaskan 
 

• Harga (X2) 
1.  Menurut penilaian bapak/ibu/saudara, apakah penetapan harga rumah yang ditentukan 

oleh pengembang telah sesuai dengan kondisi atau kualitas rumah yang dibeli ? 
a.  Sangat sesuai 
b.  Sesuai 
c.  Kurang sesuai 
d.  Tidak sesuai 
e.  Sangat tidak sesuai 

2. Menurut penilaian bapak/ibu/saudara, bagaimana besarnya potongan harga yang 
diberikan oleh pengembang ? 

a.  Sangat memuaskan 
b.  Memuaskan 
c.  Kurang memuaskan 
d.  Tidak memuaskan 
e.  Sangat tidak memuaskan 
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3.  Menurut penilaian bapak/ibu/saudara, bagaimana syarat pembayaran (dgn uang muka, 
angsuran, jangka waktu angsuran) yang diberikan pengembang atas rumah yg dibeli ? 
a.  Sangat menguntungkan 
b.  Menguntungkan 
c.  Kurang menguntungkan 
d.  Tidak menguntungkan 
e.  Sangat tidak menguntungkan 

• Lokasi (X3) 
1. Menurut penilaian bapak/ibu/saudara, bagaimana letak/lokasi perumahan (ke pusat 

kota, ke tempat kerja, ke sekolah, ke pasar, fasilitas umum) dari rumah yang dibeli ? 
a.  Sangat strategis 
b.  Strategis 
c.  Kurang strategis 
d.  Tidak strategis 
e.  Sangat tidak strategis 

2.  Menurut penilaian bapak/ibu/saudara, bagaimana kemudahan memperoleh transportasi 
umum untuk melakukan kegiatan sehari-hari ? 

a. Sangat mudah 
b. Mudah 
c. Kurang mudah 
d. Tidak mudah 
e. Sangat tidak mudah 

3. Menurut penilaian bapak/ibu/saudara, bagaimana kenyamanan lingkungan di dalam 
lokasi perumahan ? (kebisingan, ada tidaknya pengamen dan pemulung, keakraban 
dengan tetangga, dll) 

a.  Sangat nyaman 
b.  Nyaman 
c.  Kurang nyaman 
d.  Tidak nyaman 
e.  Sangat tidak nyaman 

4.  Menurut penilaian bapak/ibu/saudara, bagaimana kenyamanan lingkungan di luar 
lokasi perumahan ? (kebisingan lalu lintas, kondisi pedagang kaki lima, penerangan 
jalan, saluran air, dll) 

a.  Sangat nyaman 
b.  Nyaman 
c.  Kurang nyaman 
d.  Tidak nyaman 
e.  Sangat tidak nyaman 
 

• Promosi (X4) 
1.  Menurut penilaian bapak/ibu/saudara, apakah kegiatan promosi yang dilakukan oleh 

pengembang mempengaruhi minat bapak/ibu/saudara untuk membeli rumah di 
perumahan ini? (promosi keamanan 24 jam, taman & tmp bermain, sarana olah raga) 
a.  Sangat berpengaruh 
b.  Berpengaruh 
c.  Kurang berpengaruh 
d.  Tidak berpengaruh 
e.  Sangat tidak berpengaruh 
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2. Menurut penilaian bapak/ibu/saudara, apakah kegiatan promosi yang dilakukan oleh 
pengembang telah sesuai dengan kenyataan yang ada saat ini ? 

a.  Sangat sesuai 
b.  Sesuai 
c.  Kurang sesuai 
d.  Tidak sesuai 
e.  Sangat tidak sesuai 
 

• Fasilitas (X5) 
1. Menurut penilaian bapak/ibu/saudara, bagaimana fasilitas umum yang disediakan oleh 

pengembang (tempat ibadah, sarana olah raga, taman & tempat bermain, listrik, air 
minum, jalan, telepon, dll) di lokasi perumahan? 
a.  Sangat memuaskan 
b.  Memuaskan 
c.  Kurang memuaskan 
d.  Tidak memuaskan 
e.  Sangat tidak memuaskan 

2.  Menurut penilaian bapak/ibu/saudara, bagaimana peran serta pengembang dalam 
menjaga keamanan perumahan ? (penerapan satu jalur keluar masuk lokasi, 
penyediaan pos penjagaan, dll) 

a. Sangat berperan 
b. Berperan 
c. Kurang berperan 
d. Tidak berperan 
e. Sangat tidak berperan 

3. Menurut penilaian bapak/ibu/saudara, bagaimana peran serta pengembang dalam 
menjaga kebersihan perumahan ? ( penyediaan gerobak sampah, bak sampah, petugas 
kebersihan, dll) 

a.  Sangat berperan 
b.  Berperan 
c.  Kurang berperan 
d.  Tidak berperan 
e.  Sangat tidak berperan 

4.  Menurut penilaian bapak/ibu/saudara, bagaimana kondisi penataan lingkungan 
perumahan? (keindahan penataan rumah, taman dan ruang terbuka, lebar jalan, saluran 
air kotor, penghijauan, dll) 

a.  Sangat memuaskan 
b.  Memuaskan 
c.  Kurang memuaskan 
d.  Tidak memuaskan 
e.  Sangat tidak memuaskan 
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• Kepuasan Konsumen (Y) 
1.  Menurut penilaian bapak/ibu/saudara, apakah rumah yang dibeli telah sesuai dengan 

apa yang diharapkan? 
a.  Sangat sesuai 
b.  Sesuai 
c.  Kurang sesuai 
d.  Tidak sesuai 
e.  Sangat tidak sesuai 

2. Apakah bapak/ibu/saudara mempunyai keinginan untuk membeli ulang rumah pada 
lokasi perumahan yang sama? 

a.  Sangat berkeinginan 
b.  Berkeinginan 
c.  Kurang berkeinginan 
d.  Tidak berkeinginan 
e.  Sangat tidak berkeinginan 

3. Apakah bapak/ibu/saudara mempunyai keinginan menganjurkan kepada orang lain 
untuk membeli rumah yang masih tersedia pada lokasi perumahan yang sama? 

a.  Sangat menganjurkan 
b.  Menganjurkan 
c.  Kurang menganjurkan 
d.  Tidak menganjurkan 
e.  Sangat tidak menganjurkan 

 
 
 
 
 
 
 
 

“Terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada 
bapak/ibu/saudara yang telah bersedia menjadi responden pada penelitian 

ini” 
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ABSTRAK 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk 
menganalisis ada tidaknya pengaruh yang 
signifikan dari variabel-variabel produk, 
harga, lokasi, promosi, dan fasilitas 
terhadap kepuasan konsumen rumah tipe 
menengah di Perumahan Bukit Cemara 
Tujuh di Kota Malang. Dan untuk 
menganalisis variabel apa yang paling 
dominan pengaruhnya. Teknik yang 
digunakan dalam penentuan sampel 
adalah simple random sampling yang 
diambil secara acak berjumlah 59 
responden. Alat analisis yang digunakan 
adalah regresi linier berganda dengan 
pengujian hipotesisnya menggunakan uji 
F, uji T statistik dan uji ekonometrik 
menggunakan program SPSS Windows 
versi 11.0 
 Hasil analisa data menunjukkan 
menunjukkan variabel produk, harga, 
lokasi, promosi, dan fasilitas secara 
simultan dan parsial mempunyai 
pengaruh yang signifikan terhadap 
kepuasan konsumen perumahan Bukit 
Cemara Tujuh. Variabel produk dan harga 
merupakan variabel yang paling dominan 
pengaruhnya terhadap kepuasan 
konsumen, sedangkan faktor lainnya 
menjadi faktor pendukung yang 
mempengaruhi tingkat kepuasan 
konsumen dalam pembelian rumah. 

Variabel produk, harga, lokasi, dan 
fasilitas mempunyai pengaruh yang 
positif terhadap kepuasan konsumen, 
sedangkan variabel promosi mempunyai 
pengaruh yang negatif terhadap 
kepuasan konsumen. Variabel kepuasan 
konsumen yang dapat diterangkan oleh 
variabel  produk, harga, lokasi, promosi 
dan fasilitas sebesar 98.4 %, sedangkan 
sisanya 1.6 % dijelaskan oleh variabel 
lain diluar model. 
 
ABSTRACT 
 This research is aimed to analysis 
significantcy effect of product, price, 
location and facility variables conserning 
to consumer satisfaction of midle type 
houses at Bukit Cemara Tujuh, Malang. 
And also for analysis which one that 
have dominant effect of it. Simple 
Random Sampling is used to determine 
research object, 59 respondent token by 
disordered sample. Multiple Linear 
Regresion models used for analysis 
tools, that hypotesis testing used F and T 
test also econometric test helped with 
SPSS Windows version 11.0 programs.   
 The results of the research indicate 
that product, price, location, promotion 
and facility variables simultantcy and 
partially have significant effect to Bukit 
Cemara Tujuh consumer satisfaction. 
Product and price variable are the most 
dominant effect of it, min while the 
others are became supporting variables 
that influence satisfaction consumer 
degree in houses buying decition. 
Product, price, location, and facility 
variables have positive effect toward 
consumer satisfaction, while promotion 
variable have a negative effect. 



Consumer satisfaction variable that could 
be described by product, price, location, 
promotion and facility variables are about 
98.4%, and the rest 1.6% showed by 
another variables out of model. 
 
PENDAHULUAN 

Melihat perkembangan 
masyarakat yang tidak lagi memandang 
rumah sebatas pada fungsinya sebagai 
tempat berlindung, tetapi juga mulai 
mempertimbangkan aspek kenyamanan, 
keamanan bahkan estetika bagi kelompok 
masyarakat tertentu, maka penting bagi 
para pengembang untuk selalu 
memberikan pelayanan yang terbaik 
kepada konsumen. Untuk itu pengetahuan 
tentang perilaku konsumen harus menjadi 
perhatian yang serius bagi para 
pengembang dalam memasarkan 
produknya. Data dari Pusat Studi Properti 
Indonesia [PSPI] menunjukkan kebutuhan 
rumah di Indonesia per tahun mencapai 
1.2 juta unit. Swasta sebagai 
penyelenggara pengadaan perumahan 
melaksanakan berdasarkan pertimbangan 
profit motive sehingga pembangunan 
rumah ditujukan tipe menengah ke atas 
yang peruntukkannya bagi golongan 
masyarakat tertentu. Hal ini disebabkan 
karena perumahan tipe menengah 
membidik segmen masyarakat menengah 
ke atas sehingga diharapkan produk 
rumah yang mereka bangun akan laku 
terjual tetapi hanya yang mempunyai 
lokasi yang strategis dan fasilitas yang 
memadai. Jelas bahwa pada rumah tipe 
menengahlah yang paling banyak 
diminati oleh pengembang setelah masa 
krisis moneter ini, dan semakin besarnya 
tuntutan konsumen rumah tipe menengah 
atas perbaikan kualitas rumah yang 
dibelinya, mendorong peneliti mengambil 
penelitian pada rumah tipe menengah. 
Perumusan Masalah 
1. Apakah variabel produk, harga, 

lokasi, promosi, dan fasilitas 
berpengaruh terhadap kepuasan 

konsumen rumah tipe menengah  di 
Perumahan Bukit Cemara Tujuh di 
Kota Malang. 

2. Variabel apa yang paling dominan 
pengaruhnya terhadap kepuasan 
konsumen rumah tipe menengah di 
Perumahan Bukit Cemara Tujuh di 
Kota Malang. 

Tujuan Penelitian 
1. Untuk menganalisis ada tidaknya 

pengaruh yang signifikan dari 
variabel-variabel produk, harga, 
lokasi, promosi, dan fasilitas 
terhadap kepuasan konsumen 
rumah tipe menengah di Perumahan 
Bukit Cemara Tujuh di Kota 
Malang. 

2. Untuk menganalisis variabel apa 
yang paling dominan pengaruhnya 
terhadap kepuasan konsumen 
rumah tipe menengah di Perumahan 
Bukit Cemara Tujuh di Kota 
Malang. 

Hipotesis Penelitian 
1. Ada pengaruh yang signifikan dari 

variabel-variabel produk, harga, 
lokasi, promosi, dan fasilitas 
terhadap kepuasan konsumen rumah 
tipe menengah di Perumahan Bukit 
Cemara Tujuh di Kota Malang. 

2. Variabel produk dan harga 
merupakan faktor dominan, sedang 
faktor lainnya menjadi faktor 
pendukung yang mempengaruhi 
kepuasan konsumen rumah tipe 
menengah di Perumahan Bukit 
Cemara Tujuh di Kota Malang 

 
 
METODE PENELITIAN 
Lokasi Penelitian dan Pengambilan 
Sampel 

Lokasi penelitian dilakukan di 
perumahan Bukit Cemara Tujuh di Kota 
Malang dengan obyek penelitian 
berjumlah 59 responden adalah pemilik 
sekaligus penghuni yang menempati 
perumahan tipe menengah tersebut. 



Perumahan ini dipasarkan oleh 
pengembang PT. Bumi Andhika Permai 
adalah kawasan terpadu dengan segmen 
pasar menengah ke atas yang 
menyediakan rumah tipe menengah 
dengan fasilitas memadai yang ditunjang 
dengan sarana dan prasarana bagi mereka 
kalangan menengah atas yang bergaya 
hidup modern. Teknik pengambilan 
sampel  menggunakan simple random 
sampling Kriteria pemilihan ialah setiap 
anggota populasi yang mempunyai 
kemampuan membeli rumah, mengerti 
dan memahami bila ada kerusakan atau 
ketidaksesuaian antara produk dengan apa 
yang telah dipromosikan oleh pihak 
pengembang. Cara memilih dengan 
menggunakan undian.  
Identifikasi Variabel dan Definisi 
Operasional 

Variabel bebas (X) penelitian 
terdiri atas variabel Marketing Mix yaitu 
produk, harga, lokasi, promosi dan 
fasilitas. Varibel terikat (Y) merupakan 
kepuasan konsumen pasca pembelian 
rumah tipe menengah. Definisi 
operasionalnya adalah : 
A. Produk (X1) meliputi : 

- Desain adalah bentuk rumah yang 
dirancang pengembang sesuai bestek 
yang sudah ditentukan. 

- Kualitas adalah mutu dan ketahanan 
rumah yang dijual kepada konsumen 
yang meliputi kualitas bangunan 
maupun bahan-bahan yang 
digunakan. 

- Garansi adalah masa perawatan 
dalam jangka waktu tertentu yang 
diberikan pengembang kepada 
konsumen setelah rumah yang dibeli 
diserahkan 

B. Harga (X2) meliputi : 
- Penetapan harga adalah tingkat 

harga yang ditawarkan kepada 
konsumen. 

- Potongan harga adalah besar 
potongan yang diberikan 

pengembang kepada konsumen atas 
harga yang ditawarkan. 

- Syarat pembayaran adalah proses 
pembayaran yang harus dilakukan 
oleh konsumen, misalnya waktu 
dan besarnya pembayaran uang 
muka dan angsuran pembelian 
rumah. 

C. Lokasi (X3) meliputi : 
- Lokasi adalah letak perumahan, 

apakah dekat dengan kota, tempat 
kerja, atau fasilitas umum seperti 
pasar, sekolah, tempat hiburan dan 
lain-lain. 

- Kemudahan Sarana Transportasi 
adalah lokasi perumahan mudah 
untuk mendapatkan dan dijangkau 
oleh sarana transportasi umum. 

- Kenyamanan di dalam lokasi 
perumahan adalah lingkungan di 
dalam lokasi perumahan 
memberikan kenyamanan kepada 
penghuni. 

- Kenyamanan di luar lokasi 
perumahan adalah lingkungan  di 
luar lokasi perumahan memberikan 
kenyamanan kepada penghuni 

D. Promosi (X4) meliputi: 
- Kesesuaian promosi yaitu tingkat 

kesesuaian promosi yang 
dilakukan pengembang dengan 
fakta perumahan yang dibeli 
konsumen. 

- Kegiatan promosi yang dilakukan 
oleh pengembang sesuai dengan 
promotion mix yaitu : mass selling 
[brosur, poster, billboard, simbol 
dan logo], personal selling [staff 
marketing dan bagian front line 
officer], promosi penjualan 
[produk sampel dan pameran], dan 
public relations  [donasi atau 
sumbangan, dan sponsor] 

E. Fasilitas (X5) meliputi : 
- Fasilitas perumahan adalah 

fasilitas yang disediakan oleh 
pengembang kepada pengembang 
seperti penerangan, telepon, air 



bersih, sarana olah raga, tempat 
ibadah, jalan, tempat bermain anak, 
petugas keamanan/satpam, dan lain-
lain. 

- Penataan lingkungan perumahan 
adalah kondisi lingkungan 
perumahan meliputi penyediaan 
ruang terbuka, penghijauan, taman 
dan lain-lain. 

- Keamanan adalah peran serta 
pengembang dalam sistem penjagaan 
perumahan. 

- Kebersihan adalah peran serta 
pengembang dalam menjaga 
kebersihan lingkungan perumahan. 

F. Kepuasan Konsumen (Y) yaitu : 
- Pemenuhan harapan adalah 

penilaian konsumen terhadap rumah 
yang telah dibeli sesuai atau tidak 
sesuai dengan harapan. Pemenuhan 
harapan tersebut meliputi harapan 
terhadap produk, harapan terhadap 
harga rumah, harapan terhadap 
lokasi perumahan, harapan terhadap 
kondisi lingkungan perumahan, dan 
harapan terhadap sarana dan 
prasarana perumahan 

- Keinginan membeli ulang adalah 
keinginan konsumen untuk membeli 
rumah di lokasi yang sama. 

- Sumber informasi adalah keinginan 
konsumen untuk menganjurkan atau 
memberi informasi kepada orang 
lain untuk membeli atau tidak 
membeli rumah di lokasi yang sama.  

 
Analisis Data 

Pengukuran variabel menggunakan 
system scoring dengan skala Likert, yaitu 
bobot nilai 1 untuk sangat tidak setuju 
sampai 5 untuk sangat setuju. Uji statistik 
digunakan analisis regresi linier berganda, 
model regresi yang digunakan untuk 
mengestimasi nilai variabel terikat dengan 
prediktor (variabel bebas) yang ditetapkan 
dalam penelitian ini yaitu :   
Y = a + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + β5X5 + e    
dimana :     
 Y  =  kepuasan konsumen  

 a   =  konstanta 
βj    =  koefisien regresi dari X1, X2, X3, X4, X5  
X1  = product  
X2  = price 
X3  = place 
X4  = promotion   
X5  = physical evidence     
 e   = disturbance error  
                      (Sumber : Gujarati, 1999) 
Uji hipotesis dilakukan dengan : Uji F 
statistik ,uji t dan uji Ekonometrik, 
tahapan yang dilakukan adalah : 
a. Langkah-langkah uji F adalah  

Merumuskan hipotesis,  H0 : β1 =β2 =β3 
=β4 =β5 = 0 dan H1 : β1 =β2 =β3 =β4 =β5 ≠ 0 

      Menentukan tingkat signifikansi, 
menentukan Ftabel digunakan 
tingkat signifikansi 5 % dengan 
derajat kebebasan (degree of 
freedom) df = (n – k) dan (k – 1), 
dimana n adalah jumlah 
observasi, k adalah jumlah 
variabel termasuk intersep. 

      Menghitung Fhitung dengan rumus :                
{ESS/(k–1)}/{RSS/(n – k)} 

Jika  F hit < F table berarti Ho 
diterima dan H1 ditolak  
Jika  F hit < F table berarti Ho 
ditolak  dan H1 diterima 

b. Langkah-langkah uji t adalah  
  Merumuskan hipotesis, H0 : β1 =β2 =β3 

=β4 =β5 = 0 dan H1 : β1 =β2 =β3 =β4 =β5 ≠ 0 
      Menentukan tingkat signifikansi, 

nilai ttabel digunakan tingkat 
signifikansi 5 % dengan derajat 
kebebasan (degree of freedom) df 
= (n – k – 1), dimana n adalah 
jumlah observasi, k adalah 
jumlah variabel termasuk 
intersep. 

      Menghitung thitung dengan rumus : 
[Koefisien regresi βi] / [Standart deviasi βi]     

Jika  t hit < t table berarti Ho 
diterima dan H1 ditolak  
Jika  t hit > t table berarti Ho 
ditolak  dan H1 diterima 

c. Uji ekonometrik untuk memenuhi 
persyaratan dari asumsi-asumsi klasik 
yang mendasari metode OLS meliputi : 



     Uji Normalitas, dilakukan dengan 
pemeriksaan terhadap histogram 
sebaran harga-harga residual. Cara 
lain dengan memeriksakan 
kesesuaian sebaran plot kumulatif 
residual teramati (*RESID) 
terhadap sebaran kumulatif 
distribusi normal (expected). Jika 
*RESID tersebar secara normal 
maka kedua sebaran tersebut akan 
berhimpit. Demikian pula jika yang 
digunakan adalah *ZRESID  

  Uji Validitas, dilakukan dengan 
menghitung koefisien korelasi 
antara skor item dengan skor 
totalnya dan menggunakan taraf 
signifikansi 5 %.  

Uji Reliabilitas, menggunakan 
formula koefisien alpha dari 
Cronbach. 

Nilai alpha 5 % menunjukkan tingkat 
kepercayaan atau ketepatan 95 %, sedang 
tingkat kesalahan dalam penerapan 
tersebut adalah 5 %. Semua perhitungan 
dalam pengolahan dan analisis data hasil 
penelitian ini dilakukan dengan 
menggunakan software statistic SPSS 
(Statistical Product and Service 
Solutions) 11.0 for Windows Vertion.   
 
HASIL PENELITIAN DAN 
PEMBAHASAN 
Deskripsi Umum Hasil Penelitian 
Karakteristik Responden 

Berdasarkan data yang diperoleh 
dari 59 responden penelitian 
menunjukkan beberapa karakteristik. 
Penggambaran karakteristik responden 
tersebut didasarkan pada usia, tingkat 
pendidikan, dan pendapatan per-bulan. 
Tabel 1. Karakteristik responden 

Usia Jumlah % 
17 – 23 tahun 1 1.7 
24 – 30 tahun 10 16.9 
31 – 40 tahun 16 27.1 
41 – 50 tahun  20 33.9 
> 51 tahun 12 20.3 
Jumlah 59 100.0 

Pendidikan Jumlah  % 
SLTP 1 1.7 
SLTA 6 10.2 
D3/S. Muda 10 16.9 
S1 33 55.9 
> S1 9 15.3 
Jumlah 59 100.0 

Pendapatan Jumlah  % 
< Rp 1.000.000,00 1 1.7 
1 000 001–2 000 000 6 10.2 
2 000 001–3 000 000 10 16.9 
3 000 001–4 000 000 13 22.0 
> Rp 4.000.000,00 29 49.2 
Jumlah 59 100.0 

 Sumber : data diolah 2004 
 Dari tabel diatas, dapat dilihat 
bahwa usia responden yang merupakan 
konsumen perumahan Bukit Cemara 
Tujuh sebanyak 33.9% berusia 41–50 
tahun, sedangkan 27.1% responden 
berumur 31–40 tahun, 20.3% responden 
berumur lebih dari 50 tahun, 16.9% 
responden berumur 24–30 tahun dan 
sisanya sebanyak 1.7% berumur 17-23 
tahun. Kasali (1998) menyatakan bahwa 
usia 41 – 50 tahun, yang merupakan usia 
dengan prosentase terbanyak, termasuk 
dalam kelompok masa kemapanan. Oleh 
karena itu, pembelian rumah tipe 
menengah ke atas merupakan salah satu 
bentuk simbol kekuasaan atau 
kesuksesan yang sedang mereka cari. 
Mereka menjadikan rumah tersebut 
sebagai simbol kemapanan dan simbol 
status sosial.  
 Dari tingkat pendidikan, diketahui 
bahwa lebih dari separuh atau sebesar 
71.2% konsumen perumahan Bukit 
Cemara Tujuh di Kota Malang yang 
berpendidikan Sarjana atau lebih. Hal ini 
menunjukkan bahwa tingkat pendidikan 
mempunyai pengaruh terhadap daya beli 
konsumen terutama daya beli terhadap 
barang-barang mewah seperti rumah tipe 
menengah yang ada di komplek 
perumahan Bukit Cemara Tujuh.. Hal ini 
disebabkan karena tingkat pendidikan 
erat kaitannya dengan tingkat 
pendapatan.  



 Dari tingkat pendapatan dapat 
dilihat bahwa terbanyak konsumen 
perumahan Bukit Cemara Tujuh di Kota 
Malang adalah lebih dari Rp 4.000.000 
per-bulan. Hal ini menunjukkan bahwa 
rata-rata konsumen perumahan Bukit 
Cemara Tujuh  tergolong dalam keluarga 
yang relatif mapan secara ekonomi. 
Berdasarkan data yang diperoleh dari 
perusahaan, diketahui bahwa rata-rata 
konsumen perumahan Bukit Cemara 
Tujuh tidak melakukan pembelian rumah 
secara kredit, melainkan secara tunai. 
Dengan melihat harga rumah yang relatif 
mahal ( mulai dari Rp 215.000.000 untuk 
rumah tipe 54/135 sampai dengan Rp 
353.000.000 untuk rumah tipe 82/240) 
dan sistem pembayaran secara tunai, 
maka sangat wajar dikatakan bahwa 
konsumen perumahan Bukit Cemara 
Tujuh di Kota Malang tergolong dalam 
kelas sosial menengah bagian atas.  

Diskripsi Variabel Penelitian 
 Analisis deskriptif dilakukan 
untuk mendeskripsikan variabel-variabel 
penelitian melalui interpretasi hasil 
distribusi frekuensi jawaban responden 
terhadap pertanyaan yang ada berkaitan 
dengan variabel produk (X1), harga (X2), 
lokasi (X3), promosi (X4), fasilitas (X5) 
dan kepuasan konsumen rumah tipe 
menengah di perumahan Bukit Cemara 
Tujuh di Kota Malang (Y). Hasil 
distribusi frekuensi jawaban dari 59 
responden digunakan dalam mengukur 
variabel penelitian, adalah sebagai 
berikut : 
 
A.  PRODUK (X1) 
 Hasil penilaian responden dari 
indikator untuk variabel produk yang 
meliputi desain, kualitas dan jaminan 
dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini. 

 
Tabel 2. Tanggapan responden terhadap variabel produk 
 Variabel Produk (X1) 

Kriteria Penilaian Desain (X1.1) Kualitas (X1.2) Garansi (X1.3) 
 Jml (org) % Jml (org) % Jml (org) % 
- Sangat memuaskan 28 47.5 15 25.4 8 13.6 
- Memuaskan 17 28.8 30 50.8 25 42.4 
- Kurang memuaskan(netral) 10 16.9 13 22.0 21 35.6 
- Tidak memuaskan 4 6.8 1 1.7 5 8.5 
- Sangat tidak memuaskan 0 0 0 0 0 0 
JUMLAH 59 100.0 59 100.0 59 100.0
Standart deviasi 0.9496 0.7428 0.8308 
Mean 4.1695 4.0000 3.6102 
Range 3.0000 3.0000 3.0000 

Sumber : Data diolah 2004  . 
 
Dari tabel diatas menunjukkan bahwa 
47.5 % desain rumah yang dibangun oleh 
pengembang sangat memuaskan, 
sedangkan 28.8 % menilai memuaskan. 
Nilai mean 4.1695 menunjukkan bahwa 
nilai rata-rata tanggapan responden atas 
desain rumah adalah memuaskan dengan 
variasi nilai jawaban antara 2 sampai 
dengan 5 (range 3), sedangkan standart 
deviasi 0.9496 menunjukkan letak 

sebaran data atau variasi nilai diantara 
nilai rata-ratanya adalah ± 0.9496. 
 Berdasarkan data tersebut, dapat 
diketahui bahwa responden yang 
memberikan penilaian positif terhadap 
desain rumah yang ditawarkan oleh 
pengembang sebanyak 76.3%. Hal ini 
menunjukkan bahwa pada dasarnya 
desain rumah yang ditawarkan oleh 
pengembang seperti model rumah yang 
mengikuti tren perumahan, tata ruang 



yang sistematis dan nyaman, pemilihan 
warna cat bangunan, dan lain-lain dapat 
menarik minat konsumen untuk membeli 
rumah yang dijual. Untuk kualitas 
bangunan yang meliputi kualitas bahan 
bangunan dan kualitas pengerjaan 
bangunan, 25.4% responden menilai 
bahwa kualitas bangunan yang diberikan 
oleh pengembang sangat memuaskan 
harapan mereka, dan 50.8% responden 
yang menilai memuaskan sedangkan 
konsumen yang menilai kualitas 
bangunan masih kurang memuaskan dan 
tidak memuaskan sebanyak 22% dan 
1.7% responden. Nilai mean dari skor 
keseluruhan jawaban responden diperoleh 
angka 4.000. hal ini menunjukkan bahwa 
secara rata-rata kualitas bangunan yang 
diberikan oleh pengembang dinilai 
memuaskan oleh konsumen dengan 
variasi nilai jawaban antara 2 sampai 
dengan 5 (range 3), sedangkan standart 
deviasi 0.7428 menunjukkan letak 
sebaran data atau variasi nilai diantara 
nilai rata-ratanya adalah ± 0.7428. 
 Berdasarkan data tersebut, dapat 
diketahui bahwa sebagian besar 
konsumen, yaitu 76.2% responden merasa 
puas dengan kualitas bangunan rumah 
yang dibangun oleh pengembang. 
Kecenderungan adanya nilai yang positif 
tersebut, dapat ditimbulkan oleh adanya 
pengawasan kualitas dan pengerjaan yang 
baik dari pihak pengembang ketika 
membangun perumahan, serta bahan 
bangunan yang digunakan merupakan 
bahan bangunan yang memiliki kualitas 
yang bagus sehingga hasil yang diberikan 
dapat maksimal. Selain itu, karena harga 
rumah yang ditawarkan mahal maka 
pengembang merasa mempunyai 
tanggung jawab moral untuk memberikan 
kualitas rumah yang terbaik sehingga 
konsumen tidak merasa dikecewakan atas 
kondisi rumah yang sudah mereka beli. 
 Dari tabel 2 dapat dilihat 35.6% 
yang menyatakan bahwa garansi yang 
diberikan oleh pengembang terhadap 

rumah yang mereka beli kurang 
memuaskan, sedangkan responden yang 
menyatakan bahwa garansi yang 
diberikan oleh pengembang terhadap 
rumah yang mereka beli telah 
memuaskan atau sangat memuaskan 
sebanyak 42.4 % dan 13.6 %. Nilai mean 
dari skor keseluruhan jawaban 
responden diperoleh angka 3.6102 hal 
ini menunjukkan bahwa secara rata-rata 
garansi bangunan yang diberikan oleh 
pengembang dinilai memuaskan oleh 
konsumen dengan variasi nilai jawaban 
antara 2 sampai dengan 5 (range 3), 
sedangkan standart deviasi 0.8308 
menunjukkan letak sebaran data atau 
variasi nilai diantara nilai rata-ratanya 
adalah ± 0.8308. 
 Walaupun jumlah responden yang 
merasa tidak puas dan yang merasa telah 
puas terhadap garansi yang diberikan 
oleh pengembang hampir sama 
banyaknya, tetapi dapat ditarik 
kesimpulan bahwa garansi yang 
diberikan oleh pengembang telah 
memuaskan sebagian besar konsumen, 
ditandai dengan jumlah responden yang 
merasa terpuaskan sebanyak 56%. Hal 
ini terjadi karena garansi yang diberikan 
oleh pengembang kepada pembeli rumah 
berupa perbaikan dan perawatan secara 
gratis selama 100 hari terhitung 
semenjak tanggal serah terima sertifikat 
rumah. Penilaian positif konsumen 
tersebut, dapat pula disebabkan oleh 
kecepatan dan ketanggapan pengembang 
dalam merespon setiap bentuk keluhan 
yang disampaikan oleh 
konsumen,dimana setiap keluhan yang 
masuk ke pengembang akan segera 
ditindaklanjuti dalam kurun waktu 1 x 
24 jam. Disamping itu, penggunaan 
tenaga yang profesional dan handal 
berakibat pada semakin cepat teratasinya 
setiap keluhan yang masuk sehingga 
konsumen tidak dikecewakan karena 
menunggu terlalu lama.  



 Adanya garansi, kualitas bangunan 
yang baik dan desain rumah yang menarik 
merupakan salah satu bentuk strategi 
yang ditawarkan oleh pengembang.dalam 
menarik lebih banyak lagi konsumen 
untuk membeli  produk rumah yang 
ditawarkan oleh pengembang.   

B. HARGA (X2) 
 Hasil penilaian responden yang 
indikatornya untuk variabel harga  
meliputi penetapan harga, potongan 
harga dan syarat pembayaran dapat 
dilihat pada tabel 3 berikut : 

 
Tabel 9. Tanggapan responden terhadap variabel harga 
 Variabel Harga (X2) 

Kriteria Penilaian Penetapan Harga 
(X2.1) 

Potongan Harga 
(X2.2) 

Syarat 
Pembayaran (X2.3) 

 Jml (org) % Jml (org) % Jml (org) % 
- Sangat memuaskan 16 27.1 9 15.3 9 15.3 
- Memuaskan 29 49.2 19 32.2 27 45.8 
- Kurang memuaskan(netral) 13 22.0 19 32.2 22 37.3 
- Tidak memuaskan 1 1.7 9 15.3 1 1.7 
- Sangat tidak memuaskan 0 0 3 5.1 0 0 
JUMLAH 59 100.0 59 100.0 59 100.0 
Standart deviasi 0.7541 1.0812 0.7333 
Mean 4.0169 3.3729 3.7458 
Range 3.0000 4.0000 3.0000 

Sumber : Data diolah 2004.
 Dari tabel diatas dapat dilihat 
bahwa 27.1% menyatakan bahwa 
penetapan harga rumah yang diberikan 
oleh pengembang  sangat sesuai dengan 
kondisi rumah yang mereka beli, 
sedangkan 49.2% menilai sesuai dengan  
penetapan harga yang diberikan tidak 
sesuai dengan rumah yang mereka beli. 
Nilai mean dari skor keseluruhan jawaban 
responden diperoleh angka 4.0169. Hal 
ini menunjukkan bahwa secara rata-rata 
penetapan harga yang diberikan oleh 
pengembang dinilai sesuai oleh konsumen 
dengan variasi nilai jawaban antara 2 
sampai dengan 5 (range 3), sedangkan 
standart deviasi 0.7541 menunjukkan 
letak sebaran data atau variasi nilai 
diantara nilai rata-ratanya adalah ± 
0.7541. Dari data diatas, dapat 
disimpulkan bahwa sebagian besar 
responden menyatakan bahwa penetapan 
harga rumah yang ditetapkan oleh 
pengembang telah sesuai (wajar) apabila 
dibandingkan dengan produk rumah yang 
ditawarkan. Hal ini dilihat dari besarnya 
jumlah responden yang menyatakan 

respon positif yaitu sebesar 79.3%. 
Kesesuaian tersebut disebabkan karena 
harga rumah yang harus mereka bayar 
terhadap tipe rumah yang mereka beli 
sesuai dengan spesifikasi yang dimiliki 
oleh rumah tersebut, seperti penggunaan 
bahan bangunan dengan kualitas terbaik, 
arsitektur rumah yang menarik, fasilitas 
perumahan yang memadai, dan lain-lain. 

Kondisi tersebut menunjukkan 
bahwa secara umum tingkat harga masih 
menjadi salah satu pertimbangan 
konsumen dalam memilih dan 
memutuskan pembelian suatu produk. 
Jika harga yang harus dibayarkan oleh 
konsumen terlalu mahal atau tidak 
sebanding dengan produk yang akan 
mereka dapat maka mereka cenderung 
untuk membatalkan pembelian terhadap 
produk tersebut, tetapi jika tingkat harga 
yang ditawarkan sebanding dengan 
produk yang akan mereka dapat maka 
mereka akan membeli produk tersebut. 
Hal ini berkaitan pula dengan tingkat 
kepuasan yang akan mereka peroleh 



setelah mereka menikmati produk yang 
mereka beli. 
 Tabel  3 menunjukkan bahwa 
32.2% menyatakan bahwa potongan 
harga rumah yang diberikan oleh 
pengembang  kurang memuaskan, 15.3 % 
menyatakan tidak memuaskan dan 
sebanyak 5.1% responden yang 
menyatakan sangat tidak memuaskan, 
sedangkan 32.2 % menyatakan puas, 15.3 
% menyatakan potongan harga yang 
diberikan sangat memuaskan. Nilai mean 
dari skor keseluruhan jawaban responden 
diperoleh angka 3.3729. Hal ini 
menunjukkan bahwa secara rata-rata 
potongan harga yang diberikan oleh 
pengembang dinilai kurang memuaskan 
oleh konsumen dengan variasi nilai 
jawaban antara 1 sampai dengan 5 (range 
4), sedangkan standart deviasi 1.0812 
menunjukkan letak sebaran data atau 
variasi nilai diantara nilai rata-ratanya 
adalah ± 1.0812. Dapat disimpulkan 
bahwa sebagian besar konsumen yaitu 
sebesar 52.6 % menyatakan 
kekurangpuasannya terhadap besarnya 
potongan harga yang diberikan oleh 
pengembang. Hal ini disebabkan karena 
besarnya potongan harga yang mereka 
terima dianggap masih terlalu kecil. Hal 
ini terjadi karena rata-rata konsumen 
perumahan Bukit Cemara Tujuh membeli 
rumah tersebut tidak pada saat 
diadakannya pameran, dimana biasanya 
pembelian rumah pada saat pameran akan 
mendapatkan potongan harga sebesar 2.5 
% - 5 % dari harga normal. Dapat dilihat 
bahwa 45.8 % menyatakan bahwa syarat 
pembayaran rumah yang diberikan oleh 
pengembang  menguntungkan, 15.3 % 
menilai sangat menguntungkan. Nilai 
mean dari skor keseluruhan jawaban 
responden diperoleh angka 3.7458. Hal 
ini menunjukkan bahwa secara rata-rata 
syarat pembayaran yang diberikan oleh 
pengembang dinilai menguntungkan oleh 
konsumen dengan variasi nilai jawaban 
antara 2 sampai dengan 5 (range 3), 

sedangkan standart deviasi 0.7333 
menunjukkan letak sebaran data atau 
variasi nilai diantara nilai rata-ratanya 
adalah ± 0.7333. 
 Dari data tersebut, disimpulkan 
bahwa persyaratan pembayaran rumah 
yang ditetapkan oleh pengembang dinilai 
menguntungkan oleh sebagian besar 
konsumen, yaitu sebesar 61.1%. 
Penilaian tersebut disebabkan karena 
pengembang memberikan banyak 
kemudahan bagi konsumen dalam 
melakukan pembayaran rumah yang 
mereka beli. Kemudahan tersebut berupa 
pembayaran secara tunai bertahap yang 
bebas bunga dalam jangka waktu 8 bulan 
dan pembayaran melalui fasilitas KPR 
dimana bunga KPR dan persetujuan 
kredit merupakan wewenang bank 
pemberi kredit. Pembayaran tunai 
bertahap yang ditetapkan oleh 
pengembang adalah uang muka dibayar 
sebesar 30 % dari harga jual, yang terdiri 
dari tanda jadi sebesar Rp 5.000.000 dan 
sisa uang muka yang harus dibayar 
dalam jangka waktu 2 minggu setelah 
pelunasan uang muka, dan uang 
angsuran sebesar 70% dari harga jual 
dibayar selama 8 bulan. Sedangkan 
untuk pembayaran yang menggunakan 
fasilitas KPR, kebijakannya tergantung 
dari bank pemberi kredit tetapi 
kebanyakan bank memberikan kebijakan 
sebagai berikut, bagi pegawai negeri 
sipil (PNS) lama angsuran yang 
diberikan maksimal 20 tahun sedangkan 
untuk pegawai swasta adalah 13-15 
tahun. Penetapan jangka waktu angsuran 
tersebut tergantung kesepakatan antara 
bank pemberi kredit, pengembang dan 
konsumen. 
 Model syarat pembayaran 
terhadap rumah yang dibeli konsumen 
tersebut disebabkan karena pengembang 
selalu berusaha memperkecil resiko 
adanya kerugian yang muncul akibat 
rumah yang lama terjual atau bahkan 
tidak laku, sehingga pengembang 



memberikan kelonggaran atau 
kemudahan bagi konsumen dalam 
melakukan pembayaran. 
 
C.  LOKASI (X3) 
 Indikator untuk variabel lokasi 
yang diteliti meliputi lokasi perumahan, 

kemudahan mendapatkan transportasi, 
kenyamanan lingkungan di dalam lokasi 
perumahan, dan kenyamanan lingkungan 
di luar lokasi perumahan. Adapun 
hasilnya sebagai berikut. 

 
Tabel 4.  Tanggapan responden terhadap variabel lokasi 

Indikator Kriteria penilaian Jumlah 
(orang) 

% Mean Standart 
deviasi 

Range 

Lokasi Perumahan - Sangat strategis  18 30.5 4.1356 0.7061 3.000 
(X3.1) - Strategis 32 54.2    
 - Kurang strategis(netral) 8 13.6    
 - Tidak strategis 1 1.7    
 - Sangat tidak strategis 0 0    
Jumlah  59 100.0    
Kemudahan - Sangat mudah  22 37.3 3.9153 1.0714 4.000 
Transportasi (X3.2) - Mudah 18 30.5    
 - Kurang mudah (netral) 12 20.3    
 - Tidak mudah 6 10.2    
 - Sangat tidak mudah 1 1.7    
Jumlah  59 100.0    
Kenyamanan lingk. - Sangat nyaman 16 27.1 4.1017 0.6872 3.000 
di dalam perumhn - Nyaman 34 57.6    
(X3.3) - Kurang nyaman (netral) 8 13.6    
 - Tidak nyaman 1 1.7    
 - Sangat tidak nyaman 0 0    
Jumlah  59 100.0    
Kenyamanan lingk. - Sangat nyaman 9 15.3 3.7797 0.7444 3.000 
di luar perumahan - Nyaman 30 50.8    
(X3.4) - Kurang nyaman (netral) 18 30.5    
 - Tidak nyaman 2 3.4    
 - Sangat tidak nyaman 0 0    
Jumlah  59 100.0    

Sumber : Data diolah 2004.
 Dari tabel diatas dapat dilihat 
bahwa 30.5% menyatakan letak lokasi 
perumahan mereka sangat strategis, 54.2 
% yang menilai strategis. Nilai mean dari 
skor keseluruhan jawaban responden 
diperoleh angka 4.1356. Hal ini berarti 
bahwa secara rata-rata lokasi perumahan 
Bukit Cemara Tujuh dinilai strategis oleh 
konsumen dengan variasi nilai jawaban 
antara 2 sampai dengan 5 (range 3), 
sedangkan standart deviasi 0.7061 
menunjukkan letak sebaran data atau 
variasi nilai diantara nilai rata-ratanya 
adalah ± 0.7061. 
 Dapat disimpulkan bahwa sebagian 
besar konsumen menilai bahwa lokasi 

perumahan tersebut strategis. Hal ini 
dapat dilihat dari jumlah responden yang 
memberikan respon positif sebesar 
84.7%. Letak lokasi perumahan yang 
dinilai strategis tersebut disebabkan 
karena lokasi perumahan Bukit Cemara 
Tujuh yang sangat dekat dengan kampus 
Universitas Muhammadiyah Malang 
(UMM), terminal Landungsari, tempat 
hiburan Taman Sengkaling, pasar, dan 
sarana lain yang dirasakan konsumen 
sebagai sarana untuk memenuhi 
kebutuhan mereka. Oleh karena itu, 
strategis tidaknya suatu lokasi 
perumahan merupakan salah satu hal 
yang dipertimbangkan oleh konsumen 



dalam membeli rumah karena hal ini 
dapat berdampak nyata pada kehidupan 
mereka sehari-hari. Pengembang mungkin 
akan kesulitan dalam memasarkan produk 
mereka apabila sebagian besar konsumen 
menilai letak lokasi perumahan tersebut 
tidak strategis. Pada tabel dapat diketahui 
bahwa dari 37.3 % menilai sangat mudah 
memperoleh transportasi umum di lokasi 
perumahan mereka. Nilai mean dari skor 
keseluruhan jawaban responden diperoleh 
angka 3.9153. Hal ini menunjukkan 
bahwa secara rata-rata kemudahan 
memperoleh transportasi di lokasi 
perumahan dinilai mudah oleh konsumen 
dengan variasi nilai jawaban antara 1 
sampai dengan 5 (range 4), sedangkan 
standart deviasi 1.0714 menunjukkan 
letak sebaran data atau variasi nilai 
diantara nilai rata-ratanya adalah  
±1.0714. 
 Diketahui bahwa sebagian besar 
konsumen perumahan Bukit Cemara 
Tujuh yaitu sekitar 67.8 % menilai bahwa 
terdapat kemudahan dalam memperoleh 
transportasi ke dan dari perumahan 
tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa 
letak lokasi perumahan yang strategis 
cenderung akan mempermudah konsumen 
dalam memperoleh transportasi umum. 
Walaupun para pemilik rumah tipe 
menengah ke atas memiliki kendaraan 
pribadi, namun adanya keterbatasan 
dalam penggunaan kendaraan pribadi 
akan terbantu dengan adanya kemudahan 
dalam memperoleh transportasi umum. 
 Tabel 4 menunjukkan bahwa 27.1% 
menyatakan lingkungan internal di dalam 
lokasi perumahan sangat nyaman, 57.6 % 
menilai  nyaman. Nilai mean dari skor 
keseluruhan jawaban responden diperoleh 
angka 4.1017. Hal ini menunjukkan 
bahwa secara rata-rata lingkungan di 
dalam lokasi perumahan dinilai nyaman 
oleh konsumen dengan variasi nilai 
jawaban antara 2 sampai dengan 5 (range 
3), sedangkan standart deviasi 0.6872 
menunjukkan letak sebaran data atau 

variasi nilai diantara nilai rata-ratanya 
adalah ± 0.6872. 
 Disimpulkan bahwa sebagian 
besar konsumen yaitu sebesar 67.8% 
merasakan adanya kenyamanan di dalam 
lokasi perumahan. Hal ini disebabkan 
karena adanya peran serta pengembang  
dan warga perumahan dalam menjaga 
kenyamanan lingkungan tempat tinggal 
mereka seperti adanya larangan bagi 
masyarakat umum untuk tidak memakai 
jalanan di dalam lingkungan perumahan 
sebagai ajang latihan mengemudi 
kendaraan bermotor. Dengan adanya 
larangan ini berarti tingkat kebisingan di 
dalam lokasi perumahan dapat 
dikurangi. Kenyamanan lingkungan 
merupakan salah satu unsur penting dari 
sebuah perumahan, karena konsumen 
cenderung menilai bahwa mereka tidak 
hanya sekedar membeli rumah tetapi 
juga membeli lingkungan yang ada di 
sekitar perumahan, terutama untuk 
perumahan-perumahan tipe menengah. 
Semakin nyaman lingkungan yang ada 
di sekitar perumahan maka akan 
semakin nyaman pula konsumen dalam 
menempati tempat tinggalnya. 
 Pada tabel 4 terlihat bahwa 
sebanyak 15.3% menilai lingkungan di 
luar lokasi perumahan sangat nyaman, 
50.8% menilai nyaman. Nilai mean dari 
skor keseluruhan jawaban responden 
diperoleh angka 3.7797. Hal ini 
menunjukkan bahwa secara rata-rata 
lingkungan di luar lokasi perumahan 
dinilai nyaman oleh konsumen dengan 
variasi nilai jawaban antara 2 sampai 
dengan 5 (range 3), sedangkan standart 
deviasi 0.7444 menunjukkan letak 
sebaran data atau variasi nilai diantara 
nilai rata-ratanya adalah ±0.7444. Berarti 
bahwa sebagian besar konsumen yaitu 
sebesar 66.1% merasakan adanya 
kenyamanan pada lingkungan di luar 
lokasi perumahan. Hal ini disebabkan 
karena lokasi perumahan yang sangat 
dekat dengan kampus Universitas 



Muhammadiyah Malang dimana pihak 
kampus sangat disiplin dan teratur dalam 
menjaga ketertiban lalu lintas, 
memberikan penerangan yang cukup, 
menjaga kebersihan jalan raya, dan lain- 
lain, yang berakibat pada timbulnya rasa 
nyaman pada warga yang tinggal di 
sekitar lingkungan kampus, tidak 
terkecuali bagi warga perumahan Bukit 
Cemara Tujuh. 
 

D.  PROMOSI (X4) 
 Indikator untuk variabel promosi 
yang diteliti meliputi kesesuaian promosi 
yang telah dilakukan oleh pengembang 
dengan kenyataan di lapangan dan 
seberapa jauh kegiatan promosi dapat 
menarik minat konsumen dalam 
pengambilan keputusan. Adapun hasil 
penilaian dari responden dapat dilihat 
pada tabel 5. 

 
Tabel 5. Tanggapan responden terhadap variabel promosi 

Indikator Kriteria penilaian Jumlah 
(orang) 

% Mean Standart 
deviasi 

Range 

Kesesuaian  - Sangat sesuai  11 18.6 3.3898 1.1893 4.000 
promosi (X4.1) - Sesuai 20 33.9    
 - Kurang sesuai (netral) 13 22.0    
 - Tidak sesuai 11 18.6    
 - Sangat tidak sesuai 4 6.8    
Jumlah  59 100.0    
Efektivitas  - Sangat berpengaruh 11 18.6 3.4068 1.0524 3.000 
kegiatan promosi  - Berpengaruh 16 27.1    
(X4.2) - Kurang berpengaruh 18 30.5    
 - Tidak berpengaruh 14 23.7    
 - Sangat tdk berpengaruh 0 0    
Jumlah  59 100.0    

Sumber : data diolah 2004.
 Pada tabel diatas digambarkan 
bahwa 18.6% responden menilai bahwa 
promosi yang dilakukan oleh 
pengembang sangat sesuai dengan 
kenyataan yang ada, 33.9% menilai 
sesuai, 22.0% menilai kurang  sesuai, 
18.6 % menilai tidak sesuai dan 6.8% 
yang menilai sangat tidak sesuai. Nilai 
mean dari skor keseluruhan jawaban 
responden diperoleh angka 3.3898. Hal 
ini menunjukkan bahwa secara rata-rata 
kegiatan promosi yang dilakukan oleh 
pengembang dinilai kurang sesuai oleh 
konsumen dengan variasi nilai jawaban 
antara 1 sampai dengan 5 (range 4), 
sedangkan standart deviasi 1.1893 
menunjukkan letak sebaran data atau 
variasi nilai diantara nilai rata-ratanya 
adalah ±1.1893. Maka disimpulkan  
47.5% konsumen menyatakan bahwa  
tidak terdapat kesesuaian antara kegiatan 
promosi yang dilakukan oleh 

pengembang dengan kenyataan yang 
ada. Hal ini disebabkan karena pada saat 
penelitian, belum semua fasilitas 
perumahan yang dijanjikan oleh 
pengembang telah diberikan kepada 
konsumen, seperti belum adanya sarana 
tempat ibadah yang memadai dan 
keamanan yang belum sepenuhnya 24 
jam. Kesesuaian ini penting dan perlu 
dijaga oleh pengembang sebagai salah 
satu bentuk konsistensi antara apa yang 
ditawarkan dengan apa yang ada di 
lapangan. Apabila pengembang tidak 
mampu menciptakan hal tersebut, maka 
hal ini akan berdampak pada timbulnya 
rasa ketidakpuasan pada diri konsumen 
dan akhirnya berpengaruh pada nama 
baik perusahaan. 
 Dari tabel diatas dapat dilihat 
bahwa, 23.7% menyatakan bahwa 
kegiatan promosi yang dilakukan oleh 
pengembang tidak mempengaruhi 



keputusan pembelian rumah oleh 
konsumen, 30.5% menilai kurang 
mempengaruhi, 27.1% menilai 
berpengaruh dan 18.6% responden 
menilai sangat berpengaruh. Nilai mean 
dari skor keseluruhan jawaban responden 
diperoleh angka 3.4068. Hal ini 
menunjukkan bahwa secara rata-rata tidak 
ada pengaruh antara kegiatan promosi 
yang dilakukan pengembang dengan 
keputusan pembelian rumah oleh 
konsumen dengan variasi nilai jawaban 
antara 2 sampai dengan 5 (range 3), 
sedangkan standart deviasi 1.0524 
menunjukkan letak sebaran data atau 
variasi nilai diantara nilai rata-ratanya 
adalah ± 1.0524. 
 Berdasarkan data di atas, 
disimpulkan bahwa sebagian besar 
konsumen menilai bahwa kegiatan 
promosi yang dilakukan oleh 
pengembang kurang menarik minat 

konsumen untuk membeli rumah di 
perumahan tersebut. Hal ini dapat dilihat 
dari jumlah responden yang memberikan 
respon negatif yang lumayan besar yaitu 
sebesar 54.2%. Hal ini disebabkan 
karena media promosi yang digunakan 
oleh pengembang, seperti baliho, kurang 
efektif sehingga informasi yang sampai 
ke konsumen kurang lengkap. Akibatnya 
belum ada minat pada diri konsumen 
untuk membeli rumah di perumahan 
tersebut walaupun mereka telah 
mengetahui informasi perumahan 
tersebut dari promosi yang ada. 
 
E.  FASILITAS (X5) 
 Indikatornya meliputi fasilitas 
umum, peran serta pengembang dalam 
menjaga keamanan, kebersihan 
perumahan dan penataan lingkungan. 
Hasil penilaian responden dapat dilihat 
pada tabel 6 berikut. 

 
Tabel 6. Tanggapan responden terhadap variabel fasilitas 

Indikator Kriteria penilaian Jumlah 
(orang) 

% Mean Standart 
deviasi 

Range 

Fasilitas umum - Sangat memuaskan  8 13.6 3.8475 0.6902 3.000 
(X5.1) - Memuaskan 36 61.0    
 - Kurang memuaskan  13 22.0    
 - Tidak memuaskan 2 3.4    
 - Sangat tdk memuaskan 0 0    
Jumlah  59 100.0    
Peran pengembang   - Sangat berperan 14 23.7 3.7966 0.9244 3.000 
dlm menjaga  - Berperan 25 42.4    
keamanan (X5.2) - Kurang berperan(netral) 14 23.7    
 - Tidak berperan 6 10.2    
 - Sangat tidak berperan 0 0    
Jumlah  59 100.0    
Peran pengembang   - Sangat berperan 13 22.0 3.8644 0.8399 3.000 
dlm menjaga  - Berperan 29 49.2    
Kebersihan (X5.3) - Kurang berperan(netral) 13 22.0    
 - Tidak berperan 4 6.8    
 - Sangat tidak berperan 0 0    
Jumlah  59 100.0    
Penataan  lingk. - Sangat memuaskan 9 15.3 3.8983 0.6872 3.000 
Perumahan (X5-4) - Memuaskan 37 62.7    
 - Kurang memuaskan 11 18.6    
 - Tidak memuaskan 2 3.4    
 - Sangat tdk memuaskan 0 0    
Jumlah  59 100.0    
 



 Dari tabel diatas dapat dilihat 
bahwa 13.6% menyatakan bahwa fasilitas 
umum yang disediakan di lokasi 
perumahan sangat memuaskan, 61.0% 
menilai memuaskan. Nilai mean dari skor 
keseluruhan jawaban responden diperoleh 
angka 3.8475. Hal ini menunjukkan 
bahwa secara rata-rata fasilitas umum 
yang diberikan oleh pengembang dinilai 
memuaskan oleh konsumen dengan 
variasi nilai jawaban antara 2 sampai 
dengan 5 (range 3), sedangkan standart 
deviasi 0.6902 menunjukkan letak 
sebaran data atau variasi nilai diantara 
nilai rata-ratanya adalah ± 0.6902. 
  Dapat dilihat bahwa sebanyak 
74.6% responden menyatakan bahwa 
sarana dan prasarana yang disediakan 
oleh pengembang telah cukup 
memuaskan kebutuhan mereka. Hal ini 
menunjukkan bahwa pengembang 
mengerti kebutuhan konsumen dan 
berusaha memenuhi kebutuhan tersebut. 
Fasilitas umum yang ada di perumahan 
Bukit Cemara Tujuh ditujukan untuk 
memenuhi segala kebutuhan konsumen 
sehingga konsumen tidak kesulitan dalam 
mendapatkan kebutuhan tersebut. 
Fasilitas yang ada juga mengikuti tren 
mode saat ini, seperti pembangunan 
instalasi jaringan telepon, air dan listrik di 
bawah tanah, sarana taman bermain untuk 
tempat bermain anak-anak, serta lapangan 
tenis dan pusat kebugaran untuk 
kebutuhan olahraga kaum dewasa. 
 Dari tabel 6 dapat diketahui bahwa 
23.7% menyatakan bahwa pengembang 
sangat berperan dalam menjaga keamanan 
perumahan, 42.4% menilai berperan. 
Nilai mean dari skor keseluruhan jawaban 
responden diperoleh angka 3.7966. Hal 
ini menunjukkan bahwa secara rata-rata 
pengembang dinilai memegang peranan 
dalam menjaga keamanan perumahan 
oleh konsumen dengan variasi nilai 
jawaban antara 2 sampai dengan 5 (range 
3), sedangkan standart deviasi 0.9244 
menunjukkan letak sebaran data atau 

variasi nilai diantara nilai rata-ratanya 
adalah ±0.9244. Disimpulkan bahwa 
sebagian besar konsumen, yaitu sebesar 
66.1 %, menyatakan bahwa pengembang 
ikut serta dalam menjaga keamanan 
perumahan, seperti adanya penerapan 
satu jalur keluar masuk lokasi 
perumahan, pemakaian palang dan 
penempatan pos-pos keamanan di sudut-
sudut perumahan dan di pintu masuk 
lokasi perumahan. Peran serta 
pengembang ini dirasakan konsumen 
sangat berpengaruh terhadap terciptanya 
kondisi yang aman dan tertib di dalam 
lingkungan perumahan sehingga 
penghuni merasa aman tinggal di daerah 
perumahan tersebut terutama bagi 
perumahan tipe menengah dimana 
keamanan merupakan faktor yang 
utama. 
 Pada tabel 6 dapat dilihat bahwa 
22% menyatakan bahwa pengembang 
sangat berperan dalam menjaga 
kebersihan lingkungan perumahan, 49.2 
% menilai berperan. Nilai mean dari 
skor keseluruhan jawaban responden 
diperoleh angka 3.8644. Hal ini 
menunjukkan bahwa secara rata-rata 
pengembang berperanan dalam menjaga 
kebersihan lingkungan perumahan 
dengan variasi nilai jawaban antara 2 
sampai dengan 5 (range 3), sedangkan 
standart deviasi 0.8399 menunjukkan 
letak sebaran data atau variasi nilai 
diantara nilai rata-ratanya adalah ± 
0.8399. Dapat disimpulkan bahwa 
sebanyak 71.2 % dari total responden 
menyatakan bahwa dalam menjaga 
kebersihan lingkungan perumahan, 
pengembang berperan serta di dalamnya. 
Peranan pengembang tersebut terlihat 
dari adanya petugas kebersihan yang 
bertugas membersihkan jalan paving 
stone dari rumput-rumput liar, 
membersihkan dan memelihara taman, 
dan penempatan bak-bak sampah di 
beberapa sudut taman dan jalan di dalam 
lokasi perumahan. Peran serta 



pengembang ini berpengaruh nyata pada 
terciptanya lingkungan perumahan yang 
bersih, sejuk, dan tertata rapi. Hal ini 
diperlukan karena kebersihan dan 
keindahan lingkungan akan membawa 
dampak bagi penghuninya. 
 Dari tabel 6 menyatakan bahwa 
15.3 % kondisi penataan lingkungan 
perumahan sangat memuaskan, 62.7 % 
menilai memuaskan. Nilai mean dari skor 
keseluruhan jawaban responden diperoleh 
angka 3.8983. Hal ini menunjukkan 
bahwa secara rata-rata kondisi penataan 
lingkungan perumahan dinilai 
memuaskan oleh konsumen dengan 
variasi nilai jawaban antara 2 sampai 
dengan 5 (range 3), sedangkan standart 
deviasi 0.6872 menunjukkan letak 
sebaran data atau variasi nilai diantara 
nilai rata-ratanya adalah ± 0.6872. 

 Berdasarkan data di atas, sebagian 
besar konsumen yaitu sebesar 78 % 
menyatakan bahwa kondisi penataan 
lingkungan, seperti ruang terbuka, lebar 

jalan, penghijauan, dan lain-lain, di 
perumahan Bukit Cemara Tujuh telah 
memuaskan. Penataan lingkungan 
diperlukan untuk menciptakan 
lingkungan tempat tinggal yang nyaman. 
Kondisi ini diperlukan karena konsumen 
yang membeli atau menghuni 
perumahan tersebut tidak hanya 
membutuhkan tempat tinggal tetapi juga 
membutuhkan kondisi lingkungan yang 
bersih, sejuk dan tertata rapi sehingga 
nyaman untuk ditinggali. 
 
F.  KEPUASAN KONSUMEN (Y) 
 Indikator untuk variabel kepuasan 
konsumen yang diteliti meliputi 
penilaian terhadap rumah yang dibeli 
apakah sesuai dengan harapan, apakah 
konsumen mempunyai keinginan untuk 
membeli lagi rumah di lokasi yang sama,  
dan keinginan mengajak orang lain 
untuk membeli ruimah di lokasi yang 
sama. Hasil penilaian responden 
ditabelkan sebagai berikut. 

 
Tabel 7. Tanggapan responden terhadap variabel kepuasan konsumen 

Indikator Kriteria penilaian Jml 
(org) 

% Mean Standart 
deviasi 

Range 

Kesesuaian 
harapan 

- Sangat sesuai  16 27.1 4.0169 0.7766 3.000 

(Y1) - Sesuai 30 50.8    
 - Kurang sesuai (netral) 11 18.6    
 - Tidak sesuai 2 3.4    
 - Sangat tdk sesuai 0 0    
Jumlah  59 100.0    
Keinginan 
membeli  

- Sangat berkeinginan 5 8.5 3.2542 0.9754 3.000 

ulang (Y2) - Berkeinginan 22 37.3    
 - Kurang berkeinginan 15 25.4    
 - Tidak berkeinginan 17 28.8    
 - Sangat tdk berkeinginan 0 0    
Jumlah  59 100.0    
Keinginan 
mengajak 

- Sangat menganjurkan 11 18.6 3.8814 0.8112 4.000 

Orang lain (Y3) - Menganjurkan 34 57.6    
 - Kurang menganjurkan 11 18.6    
 - Tidak menganjurkan 2 3.4    
 - Sangat tdk menganjurkan 1 1.7    
Jumlah  59 100.0    

 



 Dari tabel diatas dapat dilihat 
27.1% menyatakan bahwa rumah yang 
dibeli telah sangat sesuai dengan apa yang 
diharapkan, 50.8 % menilai sesuai. Nilai 
mean dari skor keseluruhan jawaban 
responden diperoleh angka 4.0169. Hal 
ini menunjukkan bahwa secara rata-rata 
tanggapan responden atas kesesuaian 
harapan adalah sesuai dengan variasi nilai 
jawaban antara 2 sampai dengan 5 (range 
3), sedangkan standart deviasi 0.7766 
menunjukkan letak sebaran data atau 
variasi nilai diantara nilai rata-ratanya 
adalah ±0.7766. Disimpulkan bahwa, 
sebagian besar konsumen perumahan 
Bukit Cemara Tujuh merasakan bahwa 
rumah yang mereka beli telah sesuai 
dengan harapan mereka terhadap suatu 
hunian idaman. Hal ini tergambar dari 
jumlah responden yang memberikan 
respon positif sebesar 77.9%. Setiap 
orang mempunyai harapan-harapan 
tertentu dalam hidupnya, tidak terkecuali 
dalam hal hunian. Harapan-harapan 
tersebut harus dapat dipahami dan di 
wujudkan dengan baik oleh para 
pengembang perumahan karena hunian 
yang baik akan banyak diminati dan 
dicari konsumen. Oleh karena itu, 
pengembang harus terus berupaya 
mencari inovasi-inovasi terbaru berkaitan 
dengan terciptanya hunian yang nyaman 
dan aman, dan ini merupakan salah satu 
strategi pengembang dalam menjaring 
konsumen sebanyak mungkin.  
 Pada tabel 7 diketahui bahwa dari 
59 konsumen yang dijadikan responden 
penelitian, sebesar 8.5% sangat 
berkeinginan untuk membeli rumah pada 
lokasi yang sama, 37.3 % menilai ingin, 
25.4 % atau sebanyak 15 responden 
menilai kurang ingin, dan 28.8 % menilai 
tidak ada keinginan untuk membeli rumah 
kedua kali pada lokasi yang sama. Nilai 
mean dari skor keseluruhan jawaban 
responden diperoleh angka 3.2542. Hal 
ini menunjukkan bahwa secara rata-rata 
responden berpendapat tidak ada 

keinginan untuk membeli ulang rumah 
pada lokasi yang sama dengan variasi 
nilai jawaban antara 2 sampai dengan 5 
(range 3), sedangkan standart deviasi 
0.9754 menunjukkan letak sebaran data 
atau variasi nilai diantara nilai rata-
ratanya adalah ± 0.9754. 

Berdasarkan data tersebut 
disimpulkan bahwa, sebagian besar 
konsumen yaitu sebesar 54.2% 
menyatakan ketidakinginan mereka 
untuk membeli ulang rumah pada lokasi 
perumahan yang sama. Hal ini 
disebabkan karena konsumen ingin 
menginvestasikan kekayaannya tidak 
pada satu tempat saja tetapi pada 
beberapa tempat lain dan dalam bentuk 
lain. Jadi walaupun mereka telah 
terpuaskan dengan kondisi hunian yang 
ada di perumahan tersebut, tidak berarti 
mereka mau membeli ulang rumah yang 
sama pada lokasi yang sama pula. 
 Tabel 7 menyatakan bahwa 18.6% 
menyatakan sangat berkeinginan 
menganjurkan orang lain untuk membeli 
rumah pada lokasi yang sama, 57.6% 
menilai ingin. Nilai mean dari skor 
keseluruhan jawaban responden 
diperoleh angka 3.8814. Hal ini 
menunjukkan bahwa secara rata-rata 
terdapat keinginan dalam diri konsumen 
untuk menganjurkan orang lain membeli 
rumah di lokasi yang sama dengan 
variasi nilai jawaban antara 1 sampai 
dengan 5 (range 4), sedangkan standart 
deviasi 0.8112 menunjukkan letak 
sebaran data atau variasi nilai diantara 
nilai rata-ratanya adalah ± 0.8112. Maka 
dapat disimpulkan bahwa, sebagian 
besar konsumen yaitu sebanyak 76.2% 
menyatakan keinginan mereka menjadi 
sumber informasi bagi orang lain dalam 
mengambil keputusan pembelian rumah. 
Adanya keinginan ini menunjukkan 
bahwa mereka merasa sangat puas 
dengan kondisi perumahan tempat 
mereka tinggal sehingga mereka tidak 
segan-segan menganjurkan orang lain 



untuk membeli rumah pada lokasi yang 
sama. Hal ini sangat menguntungkan 
pihak pengembang karena peristiwa ini 
merupakan salah satu bentuk promosi 
yang cukup efektif dalam mendapatkan 
konsumen baru. Oleh karena itu, 
pengembang perlu terus memperhatikan 
hal-hal yang dapat mempengaruhi 

kepuasan konsumen dengan cara 
meningkatkan kualitas perumahan dan 
meningkatkan pelayanan. 
 
Hasil Analisis Uji Validitas Instrumen 
Penelitian 

 Hasil uji validitas disajikan pada 
tabel 8 berikut ini ; 

 
Tabel 8. Rekapitulasi hasil uji validitas 

Variabel Indikator Koefisien korelasi Keputusan
Produk (X1) Desain (X1.1) 0.6106 Valid 
 Kualitas (X1.2) 0.6363 Valid 
 Garansi (X1.3) 0.5482 Valid 
Harga (X2) Penetapan Harga (X2.1) 0.6032 Valid 
 Potongan Harga (X2.2) 0.5540 Valid 
 Syarat Pembayaran (X2.3) 0.6349 Valid 
Lokasi (X3) Lokasi Perumahan (X3.1) 0.4576 Valid 
 Kemudahan transportasi 

(X3.2) 
0.5161 Valid 

 Kenyamanan lingk. di 
dalam perumhn (X3.3) 

0.4595 Valid 

 Kenyamanan lingk. di luar 
perumahan (X3.4) 

0.5437 Valid 

Promosi (X4) Kesesuaian promosi (X4.1) 0.6839 Valid 
 Efektivitas kegiatan promosi 

(X4.2) 
0.6839 Valid 

Fasilitas (X5) Fasilitas umum (X5.1) 0.4058 Valid 
 Peran pengembang  dalam 

menjaga keamanan (X5.2) 
0.7116 Valid 

 Peran pengembang  dalam 
menjaga Kebersihan (X5.3) 

0.6719 Valid 

 Penataan  lingk. Perumahan  
(X5-4) 

0.5793 Valid 

Kepuasan Konsumen (Y) Kesesuaian harapan (Y1) 0.6398 Valid 
 Keinginan membeli ulang 

(Y2) 
0.6640 Valid 

 Keinginan mengajak Orang 
lain (Y3) 

0.6378 Valid 

Sumber : Data diolah 2004        . 
 
Berdasarkan hasil uji validitas diatas, 
disimpulkan bahwa semua item yang 
ditetapkan dalam penelitian ini 
dikatakan valid, artinya item-item yang 
ada di dalam kuisioner dapat digunakan 
untuk mengukur variabel yang 
ditetapkan dalam penelitian. 
 

 
 

Hasil Analisis Uji Reabilitas 
Instrumen Penelitian 

Uji reliabilitas menunjukkan 
konsistensi suatu alat pengukuran di 
dalam mengukur gejala yang sama, 
ditunjukkan oleh koefisien α (alpha 
cronbach) yang nilainya antara 0 
sampai 1, artinya nilai α semakin 
mendekati 1 maka konsistensi jawaban 
semakin tinggi. Hasilnya pada tabel 9 
berikut : 



 
Tabel 9. Rekapitulasi hasil uji reliabilitas 

Variabel Indikator Koefisien alpha Keputusan 
Produk (X1) Desain (X1.1) 0.6665 reliabel 
 Kualitas (X1.2) 0.6434 reliabel 
 Garansi (X1.3) 0.7256 reliabel 
Harga (X2) Penetapan Harga (X2.1) 0.6456 reliabel 
 Potongan Harga (X2.2) 0.7501 reliabel 
 Syarat Pembayaran (X2.3) 0.6198 reliabel 
Lokasi (X3) Lokasi Perumahan (X3.1) 0.6463 reliabel 
 Kemudahan transportasi 

(X3.2) 
0.6328 reliabel 

 Kenyamanan lingk. di 
dalam perumhn (X3.3) 

0.6465 reliabel 

 Kenyamanan lingk. di luar 
perumahan (X3.4) 

0.5948 reliabel 

Promosi (X4) Kesesuaian promosi (X4.1) 0.0000 Tdk reliabel 
 Efektivitas kegiatan promosi 

(X4.2) 
0.0000 Tdk reliabel 

Fasilitas (X5) Fasilitas umum (X5.1) 0.8054 reliabel 
 Peran pengembang  dalam 

menjaga keamanan (X5.2) 
0.6537 reliabel 

 Peran pengembang  dalam 
menjaga Kebersihan (X5.3) 

0.6772 reliabel 

 Penataan  lingk. Perumahan  
(X5-4) 

0.7323 reliabel 

Kepuasan Konsumen (Y) Kesesuaian harapan (Y1) 0.7291 reliabel 
 Keinginan membeli ulang 

(Y2) 
0.7097 reliabel 

 Keinginan mengajak Orang 
lain (Y3) 

0.7270 reliabel 

Sumber : Data diolah 2004   .
Berdasarkan tabel di atas, 

disimpulkan bahwa semua item yang 
ditetapkan dalam penelitian ini dikatakan 
reliabel, artinya item-item yang ada di 
dalam kuisioner apabila digunakan untuk 
mengukur variabel yang ditetapkan dalam 
penelitian pada waktu yang berbeda 
hasilnya akan konsisten, kecuali untuk 
variabel promosi. Hal ini terjadi karena 
promosi yang digunakan oleh 
pengembang dari waktu ke waktu tidak 

sama, sehingga menyebabkan persepsi 
yang berbeda pada diri konsumen. 
Hasil Analisis Uji Normalitas 

Pengujian kenormalan data dapat 
dilihat dari angka signifikansi dimana : 
• Angka signifikansi (Sig) > 0.05, 

maka data berdistribusi normal 
• Angka signifikansi (Sig) < 0.05, 

maka data tidak berdistribusi normal     
Rekapitulasi hasil uji normalitas dapat 
dilihat pada tabel 10. 

 
Tabel 10. Rekapitulasi hasil uji normalitas 

Variabel Probabilitas (Sig) Keputusan 
Produk (X1) 0.064 Data normal 
Harga (X2) 0.064 Data normal 
Lokasi (X3) 0.200 Data normal 
Promosi (X4) 0.055 Data normal 
Fasilitas (X5) 0.200 Data normal 
Kepuasan konsumen (Y) 0.076 Data normal 



                                                                                                                                                    
Berdasarkan data yang ada pada 

tabel diatas, nilai signifikansi semua 
variabel penelitian lebih besar dari 0.05, 
maka kesimpulannya distribusi populasi 
yang diwakili oleh sampel untuk setiap 
variabel penelitian memiliki sebaran data 
normal. 
 

Analisis Regresi dan Pengujian 
Hipotesis 

Ringkasan hasil analisis regresi 
antara variabel produk (X1), harga (X2), 
lokasi (X3), promosi (X4), dan fasilitas 
(X5) terhadap kepuasan konsumen 
pembeli rumah tipe menengah ke atas 
(Y) disajikan pada tabel 11.    
 

Tabel 11. Hasil Regresi antara variabel bebas Produk, Harga, Lokasi, Promosi dan 
Fasilitas terhadap variabel terikat Kepuasan Konsumen 

Variabel bebas Koefisien 
Regresi (B) 

Koefisien Standart 
(Beta) 

Sig. t t 

Produk   (X1) 0.763 0.732 0.016 2.485 
Harga     (X2) 0.507 0.497 0.000 4.625 
Lokasi    (X3) 0.397 0.324 0.012 2.607 
Promosi  ( 4)      -0.518             -0.736 0.013  -2.565 
Fasilitas  (X5) 0.212 0.180 0.043 2.076 
Konstanta      -1.800  0.001  -3.642 
R              =  0.992  F hit          =  672.491 α  =  0.05  
R Square  =  0.984  Sig. F (p)  =  0.000   
Adjusted R Square =  0.983 error         = 0.0944   

Sumber : Data diolah 2004
Berdasarkan hasil analisis di atas, 

maka persamaan regresi yang dihasilkan 
untuk memprediksi variabel terikat (Y) 
dengan menggunakan X1, X2, X3, X4, dan  
X5 sebagai prediktor dengan asumsi 
variabel bebas lain yang digunakan dalam 
penelitian ini bersifat konstan adalah 
sebagai berikut : 

 
 

 
dimana  :   X1 = produk 
  X2 = harga 
  X3 = lokasi 
  X4 = promosi 
  X5 = fasilitas 
 Y = kepuasan konsumen 

Dari hasil analisis regresi diperoleh 
hasil bahwa nilai koefisien korelasi (R) 
sebesar 0.992 yang menunjukkan 
hubungan yang sangat kuat antara 
variabel independent (X1, X2, X3, X4, dan  
X5 ) dengan Y.  
 

Koefisien determinasi (R Square) 
sebesar 0.984 memberi pengertian 
bahwa besarnya Y yang dapat 
diterangkan oleh X1, X2, X3, X4, dan  X5 
adalah sebesar 98.4 %, sedang sisanya 
1.6 % dijelaskan oleh variabel lain diluar 
model. 

 
 
 
 

Y =  − 1.800 + 0.763 X1 + 0.507 X2 + 0.397 X3 − 0.518 X4 + 0.212 X5  + 0.0944 

Tabel 11 menunjukkan bahwa 
nilai p (Sig. F) = 0.000, dimana nilai ini 
lebih kecil dari taraf kesalahan [ p (Sig. 
F) = 0.000 < 0.05 ], maka Ha diterima. 
Berarti secara simultan ada pengaruh 
yang signifikan antara variabel produk, 
harga, lokasi, promosi, dan fasilitas 
terhadap kepuasan konsumen. Dengan 
demikian, hipotesis (1) bahwa diduga 
variabel produk, harga, lokasi, promosi 
dan fasilitas  secara simultan mempunyai 
pengaruh yang signifikan terhadap 
kepuasan konsumen pembeli rumah tipe 



menengah di perumahan Bukit Cemara 
Tujuh di Kota Malang dapat diterima. 
 
Analisis Pengaruh Variabel Bebas (X) 
Terhadap Variabel Terikat (Y) Secara 
Parsial. 
 Secara parsial kelima variabel 
bebas yaitu produk, harga, lokasi, 
promosi, dan fasilitas mempunyai 
pengaruh yang signifikan terhadap 
kepuasan konsumen karena masing-

masing koefisien dari variabel bebas 
mempunyai nilai t hitung > t tabel pada taraf 
α = 5 % (2.000). 
 Menurut Hasan (1994), nilai β 
digunakan untuk membandingkan 
pentingnya peranan dari masing-masing 
variabel bebas sebagai variabel 
prediktor. Jika dilihat dari nilai β  maka 
urutan besarnya pengaruh dari masing-
masing variabel bebas terhadap variabel 
terikat dapat dilihat pada tabel 12. 

 
Tabel 12. Urutan Besar Pengaruh Variabel-variabel Bebas terhadap Variabel Terikat 

Variabel Bebas β T hitung Sig. t T tabel 
Produk (X1) 0.732 2.485 0.016 2.000 
Harga (X2) 0.497 4.625 0.000  
Lokasi (X3) 0.324 2.607 0.012  
Fasilitas (X5) 0.180 2.076 0.043  
Promosi (X4)     -0.736     -2.565 0.013  

Sumber : Data diolah 2004.
Berdasarkan tabel 12, disimpulkan 

bahwa variabel produk (X1) dan variabel 
harga (X2) merupakan faktor yang paling 
dominan pengaruhnya terhadap variabel 
terikat dibandingkan dengan variabel-
variabel lain. Besarnya peranan variabel 
produk dan harga dapat dilihat dari nilai 
koefisien standart (beta) yang lebih besar 
dari nilai koefisien standart variabel-
variabel yang lain, yaitu sebesar 0.732 
untuk variabel produk dan 0.497 untuk 
variabel harga. Dengan demikian, 
hipotesa (2) yang menyatakan bahwa 
diduga variabel product dan price 
merupakan faktor dominan, sedang faktor 
lainnya menjadi faktor pendukung yang 
mempengaruhi kepuasan konsumen 
pembeli rumah tipe menengah ke atas 
terbukti. 

Tingkat kepuasan konsumen rumah 
tipe menengah di perumahan Bukit 
Cemara Tujuh di Kota Malang 
dipengaruhi oleh kelima variabel bebas 
yaitu produk, harga, lokasi, fasilitas, dan 
promosi. Kelima variabel ini akan 
diuraikan pengaruhnya terhadap tingkat 
kepuasan konsumen sebagai berikut : 
 

A. Produk 
Dari analisis regresi diperoleh 

hasil bahwa variabel produk 
berpengaruh positif terhadap tingkat 
kepuasan konsumen dengan koefisien 
regresi sebesar 0.763. Hal ini berarti 
bahwa setiap usaha pengembang dalam 
memperbaiki desain bangunan, kualitas 
bangunan dan garansi yang diberikan 
kepada konsumen akan diikuti dengan 
peningkatan nilai kepuasan konsumen 
sebesar 0.763 apabila variabel lain 
dianggap konstan. Dari analisis variabel 
produk diperoleh nilai t hitung sebesar 
2.485 pada taraf signifikansi α = 0.016 
atau kurang dari 5 %. Dengan demikian 
dapat dikatakan bahwa pengaruh 
variabel produk terhadap kepuasan 
konsumen adalah signifikan. 
B. Harga 

Dari analisis regresi diperoleh 
hasil bahwa variabel harga berpengaruh 
positif terhadap tingkat kepuasan 
konsumen dengan koefisien regresi 
sebesar 0.507. Hal ini berarti bahwa 
penetapan harga yang wajar, potongan 
harga yang optimal dan syarat 
pembayaran yang lunak yang diberikan 



oleh pengembang akan diikuti dengan 
peningkatan nilai kepuasan konsumen 
sebesar 0.507 apabila variabel lain 
dianggap konstan. Dari analisis variabel 
produk diperoleh nilai t hitung sebesar 
4.625 pada taraf signifikansi α = 0.000 
atau kurang dari 5 %. Dengan demikian 
dapat dikatakan bahwa pengaruh variabel 
harga terhadap kepuasan konsumen 
adalah signifikan. 
C. Lokasi 

Dari analisis regresi diperoleh hasil 
bahwa variabel lokasi berpengaruh positif 
terhadap tingkat kepuasan konsumen 
dengan koefisien regresi sebesar 0.397. 
Hal ini berarti bahwa setiap usaha 
pengembang dalam memilih lokasi yang 
strategis, nyaman dan mudah dalam 
mendapatkan transportasi akan 
meningkatkan nilai kepuasan konsumen 
sebesar 0.397 apabila variabel lain 
dianggap konstan. Dari analisis variabel 
produk diperoleh nilai t hitung sebesar 
2.607 pada taraf signifikansi α = 0.012 
atau kurang dari 5 %. Dengan demikian 
dapat dikatakan bahwa pengaruh variabel 
lokasi terhadap kepuasan konsumen 
adalah signifikan. 
D. Promosi 

Dari analisis regresi diperoleh hasil 
bahwa variabel promosi berpengaruh 
negatif terhadap tingkat kepuasan 
konsumen dengan koefisien regresi 
sebesar -0.518. Hal ini berarti bahwa 
setiap usaha promosi yang dilakukan oleh 
pengembang akan menurunkan nilai 
kepuasan konsumen sebesar 0.518. Hal 
ini terjadi apabila janji   yang ditawarkan 
melalui promosi yang dilakukan 
pengembang tidak diikuti dengan realisasi 
di lapangan sehingga konsumen merasa 
kecewa. Kartajaya (2000) mengemukakan 
bahwa dalam kondisi persaingan yang 
kian sengit seperti sekarang ini, iklan 
hanya salah satu bagian dari upaya 
merebut perhatian konsumen. Maka, 
kegiatan beriklan harus sikron dengan 
ketersediaan produk dilapangan. Apabila 

hal ini tidak dilakukan, maka perusahaan 
akan kehilangan kesempatan. Bukan 
hanya dalam hal mendapatkan pelanggan 
tapi juga dalam mengambil langkah 
berikut setelah mengetahui respon pasar 
sasaran terhadap produk tersebut. Dari 
analisis variabel promosi diperoleh nilai 
t hitung sebesar 2.565 pada taraf 
signifikansi α = 0.013 atau kurang dari 5 
%. Dengan demikian dapat dikatakan 
bahwa pengaruh variabel promosi 
terhadap kepuasan konsumen adalah 
signifikan. 
E. Fasilitas 

Dari analisis regresi diperoleh 
hasil bahwa variabel fasilitas 
berpengaruh positif terhadap tingkat 
kepuasan konsumen dengan koefisien 
regresi sebesar 0.212. Hal ini berarti 
bahwa setiap usaha pengembang dalam 
penambahan penyediaan fasilitas umum, 
penjagaan keamanan, kebersihan dan 
penataan lingkungan perumahan yang 
diberikan kepada konsumen akan diikuti 
dengan peningkatan nilai kepuasan 
konsumen sebesar 0.212 apabila variabel 
lain dianggap konstan. Dari analisis 
variabel produk diperoleh nilai t hitung 
sebesar 2.076 pada taraf signifikansi α = 
0.043 atau kurang dari 5 %. Dengan 
demikian dapat dikatakan bahwa 
pengaruh variabel fasilitas terhadap 
kepuasan konsumen adalah signifikan. 
 
Implementasi Hasil Penelitian Melalui 
Strategi Perusahaan 

Dari hasil penelitian diketahui 
bahwa variabel marketing mix (produk, 
harga, lokasi, promosi, dan fasilitas) 
mempengaruhi kepuasan konsumen 
dalam pembelian rumah tipe menengah 
di perumahan Bukit Cemara Tujuh di 
Kota Malang. Hal ini berarti bahwa 
variabel produk, harga, lokasi, promosi, 
dan fasilitas menjadi dasar pertimbangan 
dan penilaian konsumen sebelum 
membeli maupun setelah menempati 
rumah yang dibelinya. Penelitian ini 



didukung Kresnaini (1996) yang 
menyatakan bahwa variabel harga, 
promosi, dan fasilitas perumahan 
berpengaruh terhadap keputusan 
pemilihan lokasi perumahan di Puri 
Kartika Asri di Kota Malang. Penelitian 
ini juga didukung hasil penelitian Ghosi 
(1999) yang mengatakan bahwa variabel 
harga, produk, lokasi dan promosi 
berpengaruh terhadap keputusan membeli 
rumah KPR – BTN di Jember. 
 Kondisi industri properti yang 
belum pulih sepenuhnya, membuat para 
pengembang harus melakukan berbagai 
terobosan agar bisa bertahan hidup, salah 
satunya dengan menyiapkan berbagai 
inovasi baru dalam desain produk, harga 
dan promosinya.. Variabel produk dan 
harga menjadi faktor dominan yang 
mempengaruhi kepuasan konsumen 
dalam pembelian rumah. Oleh karena itu 
pengembang diharapkan dapat 
meningkatkan perhatiannya pada kedua 
variabel ini dalam perencanaan 
pembangunan perumahan berikutnya 
tanpa mengabaikan variabel-variabel lain. 
 Beberapa developer 
memperkirakan akan terjadi kenaikan 
harga properti. Kecenderungan naiknya 
harga rumah akan terjadi untuk semua 
jenis rumah, baik rumah sederhana, 
menengah, maupun rumah mewah. 
Kenaikan harga properti yang berkisar  
antara 10 – 20 % ini bergantung pada 
lokasi dan fasilitas yang telah tersedia di 
masing-masing proyek (Sinaga, 2003). 
Kenaikan harga rumah ini, hendaknya 
diikuti pula oleh peningkatan kualitas 
produk yang ditawarkan oleh 
pengembang sehingga konsumen merasa 
terpuaskan apabila rumah yang mereka 
beli telah sesuai dengan tingkat harga 
yang mereka bayar. Peningkatan kualitas 
produk dapat dilakukan melalui  desain 
arsitektur rumah yang menarik dan 
mengikuti perkembangan tren perumahan, 
kualitas bangunan yang bermutu, dan 
adanya jaminan perbaikan rumah dalam 

jangka waktu tertentu sebagai wujud 
pelayanan purna jual. 
 Harga merupakan variabel kedua 
yang menjadi tolak ukur kepuasan 
konsumen setelah mereka melakukan 
pembelian rumah. Kesesuaian harga 
dengan rumah yang dijual, potongan 
harga yang ringan, dan syarat 
pembayaran yang lunak menjadi harapan 
konsumen. Tentunya tidak semua 
harapan konsumen dapat diwujudkan 
terutama dalam hal harga, karena hal ini 
berhubungan dengan “nyawa” 
pengembang. Akan tetapi hal ini dapat 
diantisipasi dengan cara memberikan 
berbagai fasilitas yang sebanding dengan 
tingkat harga yang ditawarkan. Menurut 
Sinaga (2003), konsumen yang saat ini 
semakin kritis dalam melihat nilai suatu 
proyek properti, tidak akan keberatan 
dengan tingkat harga asalkan sebanding 
dengan tersedianya berbagai fasilitas 
untuk memenuhi kebutuhan mereka 
sehari-hari, seperti sarana kesehatan, 
pendidikan, pusat perbelanjaan, air 
bersih, sarana transportasi, 
telekomunikasi dan lain-lain. 
 Ada pepatah menyatakan lokasi 
menentukan prestasi. Hal ini juga 
berlaku buat para pengembang. 
Pengembang yang jeli dalam memilih 
lokasi maka dijamin akan banyak 
konsumen yang melirik lokasi 
perumahan tersebut, sedangkan 
pengembang yang kurang tepat dalam 
memilih lokasi, bisa dipastikan 
produknya kurang diminati oleh 
konsumen. Dewasa ini konsumen 
semakin jeli dalam memilih suatu 
produk, begitu juga dalam memilih 
rumah. Lokasi rumah yang strategis, 
mudah dijangkau alat transportasi, dekat 
dengan berbagai fasilitas umum, 
berhawa sejuk dan berpanorama indah 
menjadi salah satu lokasi idaman yang 
banyak diincar konsumen sedangkan 
lokasi perumahan yang tidak mempunyai 



prospek untuk “berkembang” tidak 
banyak diminati oleh konsumen. 
 Promosi merupakan salah satu 
strategi perusahaan dalam menjual 
produk. Demikian juga dengan para 
pengembang. Promosi yang genjar mutlak 
diperlukan agar konsumen mengetahui 
keberadaan suatu produk. Informasi yang 
terus-menerus dan penggunaan publisitas 
harus dilakukan sehingga dapat menarik 
perhatian orang. Perumahan Bukit 
Cemara Tujuh merupakan perumahan 
yang sudah lama ada di Malang. 
Perumahan ini sudah ada sejak ± 10 tahun 
yang lalu. Oleh karena itu, perumahan ini 
memiliki citra tersendiri yang sudah 
melekat dan banyak dikenal masyarakat. 
Walaupun perumahan ini sudah berhasil 
menanamkan image produknya di 
masyarakat sebagai salah satu hunian 
nyaman di Kota Malang tetapi beriklan 
tetap dibutuhkan. Karena dengan terus 
beriklan, pengembang akan menaikkan 
entry barrier bagi para pendatang baru 
yang mulai banyak bermunculan di Kota 
Malang. Oleh karena itu, belanja iklan 
yang besar pada saat ini bukan merupakan 
bentuk investasi yang akan memberikan 
dividen, tetapi lebih sebagai jaminan 
perlindungan diri dari serangan yang 
ditimbulkan para pesaing. 
 Banyak strategi beriklan yang 
dapat diterapkan oleh pengembang. Salah 
satunya adalah menjual rumah dengan 
cara menjual konsep dengan bermodalkan 
secarik brosur berwarna dengan informasi 
lengkap mengenai spesifikasi rumah. 
Konsep pemasaran ini sering disebut 
sebagai pre-sales. Strategi pemasaran 
model ini banyak  digunakan oleh 
developer terlebih setelah masa krisis 
ekonomi (Sinaga, 2003). Strategi ini 
jugalah yang dipakai oleh pengembang 
perumahan Bukit Cemara Tujuh, selain 
bentuk beriklan yang lain seperti 
pemasangan baliho, papan nama, dan 
lain-lain. 

 Pembangunan fasilitas yang 
memadai merupakan salah satu bentuk 
strategi pemasaran yang dapat menarik 
konsumen. Dewasa ini, kebutuhan akan 
tersedianya berbagai fasilitas dalam 
suatu hunian mutlak diperlukan. Para 
pengembang yang jeli dan menyadari hal 
tersebut, terus berusaha menambah 
fasilitas-fasilitas guna memenuhi 
kebutuhan hidup sehari-hari 
konsumennya. Demikian juga dengan 
perumahan Bukit Cemara Tujuh. Salah 
satu fasilitas yang diberikan saat ini 
adalah sarana olah raga seperti fasilitas 
lapangan tenis out door dan pusat 
kebugaran. 
 Aktivitas berolah raga secara 
teratur tidak lagi dianggap sebagai gaya 
hidup, akan tetapi sudah merupakan 
salah satu kebutuhan. Oleh karena itu, 
fasilitas olahraga sudah menjadi 
kebutuhan utama masyarakat modern. 
Dengan adanya perkembangan ini, 
diharapkan pihak pengembang 
perumahan Bukit Cemara Tujuh dapat 
menambah fasilitas olahraga yang sudah 
ada di perumahan tersebut, seperti 
fasilitas kolam renang, lapangan bulu 
tangkis, lapangan tenis meja, squash dan 
lain-lain. Menurut Adhi (2002), 
penambahan fasilitas olah raga ini, selain 
mempunyai tujuan awal sebagai salah 
satu pemikat mereka yang membeli 
rumah dan tinggal di perumahan itu, 
juga dapat digunakan untuk menambah 
reputasi atau image perumahan sebagai 
hunian yang nyaman untuk ditinggali. 
 
KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan 
 Kesimpulan yang dapat diambil 
berdasarkan hasil penelitian yang telah 
dilakukan adalah : 
1. Variabel  produk, harga, lokasi, 

promosi, dan fasilitas secara simultan 
dan parsial mempunyai pengaruh yang 
signifikan terhadap kepuasan 



konsumen perumahan Bukit Cemara 
Tujuh. 

2. Variabel produk dan harga merupakan 
variabel yang paling dominan 
pengaruhnya terhadap kepuasan 
konsumen, sedangkan faktor lainnya 
menjadi faktor pendukung yang 
mempengaruhi tingkat kepuasan 
konsumen dalam pembelian rumah. 

3. Variabel produk, harga, lokasi, dan 
fasilitas mempunyai pengaruh yang 
positif terhadap kepuasan konsumen, 
sedangkan variabel promosi 
mempunyai pengaruh yang negatif 
terhadap kepuasan konsumen 
perumahan Bukit Cemara Tujuh. 

4. Variabel kepuasan konsumen yang 
dapat diterangkan oleh variabel  
produk, harga, lokasi, promosi dan 
fasilitas sebesar 98.4 %, sedangkan 
sisanya 1.6 % dijelaskan oleh variabel 
lain diluar model. 

5. Besarnya kepuasan konsumen 
perumahan Bukit Cemara Tujuh dapat 
diukur dengan menggunakan 
persamaan regresi :  

 Y = −1.800 + 0.763X1 + 0.507X2 + 0.397X3 − 
0.518X4 + 0.212X5  +  0.0944 

dimana :   X1 = produk ; X2 = harga ; X3 = lokasi 
; X4 = promosi ; X5 = fasilitas ; Y = kepuasan 
konsumen 

 
Saran-saran 
Bagi para pengembang perumahan : 
1. Variabel produk dan harga merupakan 

variabel paling dominan dalam 
penciptaan kepuasan konsumen. Dari 
kedua variabel tersebut, desain dan 
kualitas rumah serta penetapan harga 
merupakan hal yang harus diperhatikan 
oleh pengembang agar dapat 
memuaskan konsumennya. Pada 
akhirnya, penetapan harga rumah yang 
terjangkau dan pembangunan rumah 
yang berkualitas akan membantu 
meningkatkan penjualan rumah di masa 
depan. 

2. Pengkajian variabel-variabel lain yang 
dapat mempengaruhi kepuasan 

konsumen perlu dilakukan, karena 
dengan mengetahui banyak variabel 
yang dapat mempengaruhi kepuasan 
konsumen, pengembang dapat 
melakukan pengembangan perumahan 
yang sesuai dengan permintaan pasar. 

Bagi para teoritis : perlu dikaji lebih 
dalam lagi variabel-variabel lain 
yang dapat menjadi sumber kepuasan 
konsumen, serta kondisi yang  
mempengaruhinya. 
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