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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar dan mempunyai peranan 

penting bagi kehidupan manusia. Rumah dianggap sebagai salah satu 

kebutuhan dasar karena rumah merupakan salah satu kebutuhan fisik yang 

harus dipenuhi. Menurut Teori Hierarki Kebutuhan Maslow dalam Kotler dan 

Keller (2008: 227) bahwa kebutuhan manusia tersusun dalam suatu hierarki, 

dari yang paling mendesak sampai yang paling kurang mendesak. 

Berdasarkan urutan tingkat kepentingannya, kebutuhan-kebutuhan tersebut 

adalah kebutuhan fisik (makanan, minuman, tempat tinggal), kebutuhan 

keamanan (keamanan, perlindungan), kebutuhan sosial (perasaan diterima 

sebagai angota kelompok, dicintai), kebutuhan penghargaan (harga diri, 

pengakuan, status), dan kebutuhan aktualisasi diri (pemahaman dan 

pengembangan diri). Dengan demikian, berdasarkan teori Maslow tersebut, 

maka kebutuhan akan rumah sebagai tempat tinggal merupakan kebutuhan 

dasar yang harus dipenuhi oleh manusia karena bersifat sangat mendesak. 

Perumahan dan pemukiman selain sebagai salah satu kebutuhan dasar 

manusia juga berfungsi sebagai pusat pendidikan keluarga dan peningkatan 

kualitas generasi mendatang, termasuk perannya sebagai pemantapan jati diri. 

Rumah merupakan tempat berlindung dan beristirahat serta tempat berkumpul 

bagi keluarga. Tidak memandang apakah mereka termasuk golongan 
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menengah ke atas atau golongan menengah ke bawah, semua orang pasti 

membutuhkan rumah bagi kehidupannya.  

Masyarakat saat ini berpandangan bahwa rumah tidaklah hanya sebagai 

tempat berteduh saja, tetapi sudah mulai berfikir untuk memiliki rumah yang 

dapat memenuhi persyaratan kenyamanan, keindahan, lingkungan yang baik 

dan nyaman , harga yang terjangkau, serta bangunan yang  bagus dan kokoh 

kemudian memberikan fasilitas pendukung yang ada pada perumahan seperti 

tempat ibadah, fasilitas berolahraga, fasilitas perbelanjaan, keamanan terpadu, 

instalasi listrik bawah tanah, play ground, kemudahan akses masuk 

perumahan, serta potongan harga dan kemudahan sarana KPR (Kredit 

Pemilikan Rumah) serta fasilitas lainnya yang  dapat menjadi daya tarik bagi 

perumahan dibandingkan pesaing. 

Seperti halnya kota-kota yang berkembang lainnya, Kota Pontianak juga 

memiliki prospek bisnis perumahan yang menjanjikan. Kondisi ini 

dikarenakan masih banyaknya masyarakat Pontianak yang belum memiliki 

hunian sendiri. Hal tersebut menyebabkan tingginya permintaan terhadap 

perumahan, meskipun suku bunga setiap tahunnya terus naik tetapi hal ini 

tidak menyurutkan masyarakat Pontianak untuk mempunyai hunian. Begitu 

pula perusahaan properti yang tidak pernah terlihat sepi dan terus 

berkembang maju, kondisi semacam ini mendorong para pengembang 

perumahan (properti) untuk memberikan alternatif solusi perumahan yang 

lebih layak dan terjangkau. Selain itu, semakin mahalnya harga tanah dan 

rumah mengakibatkan banyak orang yang tidak mampu membeli rumah, 
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hanya mampu menyewa atau mengontrak rumah. Banyak juga yang 

menyiasatinya dengan membuat bangunan atau rumah liar sebagai sarana 

tempat tinggal, sehingga banyak pengembang memberikan kemudahan bagi 

kalangan menegah ke bawah dengan memberikan perumahan dengan ukuran 

rumah sederhana dengan harga yang terjangkau. 

Tingginya permintaan perumahan juga menyebabkan berkembangnya 

perusahaan-perusahaan baru yang bergerak di bidang perumahan. Kondisi 

semacam ini mendorong produsen berlomba-lomba semaksimal mungkin 

dalam melayani konsumen, di mana masing- masing perusahaan berusaha 

menawarkan keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh produk yang 

dihasilkannya. Oleh sebab itu, persaingan antar perusahaan yang sejenis 

semakin ketat karena tingginya permintaan konsumen tersebut. Untuk 

menjaga kelangsungan hidup perusahaan. produsen harus lebih cermat dalam 

mengamati kebutuhan atau keinginan konsumen. Kredibilitas suatu 

perusahaan pengembang antara lain dapat dilihat dari tahapan dalam 

membangun suatu kawasan perumahan. Tahapan yang benar dalam 

membangun suatu kawasan perumahan adalah mendahulukan pembangunan, 

fasilitas umum dan fasilitas sosial, kemudian diikuti dengan pembangunan 

rumah.  

Pemasaran dalam suatu perusahaan memegang peranan yang sangat 

penting dalam melihat peluang-peluang pasar yang ada. Untuk mencapai 

tujuan tersebut dibutuhkan manajemen pemasaran dalam proses 

mengelolanya. Pemasaran yang baik sangatlah diperlukan di bidang 
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perumahan, dikarenakan banyaknya pesaing yang cukup berkompeten dalam 

bidang ini.  Bauran pemasaran (marketing mix) merupakan salah satu aspek 

strategi dalam pemasaran. Bauran pemasaran (marketing mix) merupakan 

bentuk ajakan perusahaan terhadap perilaku pembelian dari konsumen. 

Elemen-elemen dari bauran pemasaran (marketing mix) yang sering disebut 

4P yaitu: product (produk), price (harga), place (tempat/lokasi/saluran 

distribusi),   promotion (promosi) merupakan variabel-variabel yang dapat 

dikontrol perusahaan sebagai sarana komunikasi dalam memahami dan 

memuaskan konsumen. Kegiatan pemasaran suatu perusahaan khususnya di 

bidang perumahan, produk dan harganya harus dapat memenuhi keinginan 

dan dapat memberikan kepuasan kepada konsumen.  

Dalam menerapkan strategi pemasaran dan strategi bersaing khususnya 

dalam membentuk sebuah keunggulan bersaing tidak mudah, karena 

perusahaan akan dihadapkan pada semakin meningkatnya pesaing. Oleh 

karena itu perusahaan diminta untuk mengkaji strategi pemasaran dan strategi 

bersaingnya yang lebih mendalam dan berkala agar perusahaan mampu 

bersaing dan berkembang. 

Kegiatan strategi pemasaran yang harus dilakukan oleh pihak manajemen 

guna mendukung kegiatan pemasaran diantaranya adalah memiliki sasaran 

yang ingin dicapai oleh perusahaan, yang dapat dilakukan perusahaan adalah 

perusahaan harus selalu mengikuti keinginan-keinginan baru dari 

konsumennya, sehingga perusahaan dapat mengetahui peluang yang ada di 

pasar selagi keinginan tersebut masih dalam kemampuan perusahaan.  
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Untuk menghadapi persaingan yang semakin meningkat tersebut, 

perusahaan dapat melakukan strategi-strategi baru yang tepat dengan tujuan 

untuk menghadapi persaingan, meraih laba dan melanjutkan kegiatan 

perusahaan. Dimana tujuan tersebut diwujudkan dengan melakukan 

pengembangan yang berkelanjutan terhadap strategi-strategi pemasarannya, 

khususnya dalam strategi bersaing yang berhubungan dengan bauran 

pemasaran (marketing mix) dari segi produk, harga, tempat/lokasi/saluran 

distribusi, dan promosinya. Dalam hal ini yang dapat dilakukan perusahaan 

adalah meningkatkan kualitas produk, memperbanyak promosi di pasaran dll. 

Dalam meraih tujuan umum tersebut, yaitu menghadapi persaingan, 

meraih laba dan melanjutkan kegiatan usahanya perusahaan dapat 

membentuk sebuah keunggulan bersaing dalam dari segi produk dan 

harganya agar produknya dapat diterima dengan baik oleh konsumen, 

produknya dapat memenuhi keinginan, membentuk dan mempertahankan 

market share, memperoleh keuntungan, meningkatkan pertumbuhan 

perusahaan dan mampu menjaga kinerja perusahaan untuk masa yang akan 

datang. 

PT. Usratu Busri merupakan salah satu pengembang perumahan di 

Pontianak berdiri sejak Tahun 2010. PT. Usratu Busri memfokuskan  

penjualan perumahan tipe 36. PT. Usratu Busri, memiliki misi untuk dapat 

melaksanakan pencapaian penjualan perumahan sesuai dengan target yang 

ada. Sebagai perumahan yang masih mengalami pengembangan tentunya 

diperlukan suatu usaha dan manajemen khusus untuk mencapai target 
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penjualan yang diinginkan. Untuk meraih target penjualan tersebut, 

perusahaan menghadapi berbagai tantangan, di antaranya persaing. Supaya 

perusahaan dapat semakin berkembang pada kondisi saat ini, maka 

diperlukan alternatif strategi untuk pemasaran produknya. Untuk mencapai 

tujuan perusahaan dilakukan penelitian untuk mengetahui dan mempelajari 

strategi yang telah dijalankan dan memformulasikan strategi yang tepat bagi 

perusahaan dalam kondisi persaingan ini. 

Tabel 1.1 

Data Realisasi Perumahan  

Anggota DPD APERSI (Asosiasi Pengembang Perumahan dan  

Permukiman Seluruh Indonesia) Kalimantan Barat  

Tahun 2009 – 2014 

 

Sumber: APERSI, Tahun 2015. 

Pada Tabel 1.1 menunjukkan bahwa pembangunan perumahan seluruh 

Kalimantan Barat pada 2009-2014 dengan tipe rumah  < 36 mencapai 29.410 

unit dan tipe  > 45 mencapai 12.919 unit sedangkan pembangunan khusus 

Kota Pontianak dengan tipe rumah  < 36 mencapai 4.258 unit dan tipe  > 45 

mencapai 1.542 unit. 

 

 

 

KALBAR PONTIANAK 

TAHUN TYPE  < 36 TYPE  > 45 TAHUN TYPE  < 36 TYPE  > 45 

2009 2.300 Unit 1.120 Unit 2009 675 Unit 350 Unit 

2010 2.800 Unit 980 Unit 2010 636 Unit 225 Unit 

2011 5.700 Unit 2.578 Unit 2011 660  Unit 210 Unit 

2012 5.200 Unit 2.355 Unit 2012 875 Unit 350 Unit 

2013 6.520 Unit 2.876 Unit 2013 720 Unit 197 Unit 

2014 6.890 Unit 3.010 Unit 2014 692 Unit 250 Unit 

TOTAL 29.410 Unit 12.919 Unit TOTAL 4.258 Unit 1.542 Unit 
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Tabel 1.2 

PT. Usratu Busri 

Data Penjualan Rumah  

Tahun 2010 – 2014 

 

Tahun 
Rencana 

Pembangunan 
Realisasi 

Pencapaian 

(%) 

Pembeli 

Tunai 

Pembeli 

Kredit 

Pencapaian 

(Rp) 

2010 55 34 61,8  6 28 3.910.000.000 

2011 104 73 70,1 11 62 8.770.000.000 

2012 115 100 86,9 15 85 12.000.000.000 

2013 125 109 87,2 18 91 13.080.000.000 

2014 140 127 90,7 20 107 15.890.000.000 

Jumlah 539 443 82,2 70  373 55.650.000.000 

Sumber: PT Usratu Busri, Tahun 2015. 

Pada Tabel 1.2 menunjukkan bahwa pencapaian realisasi penjualan 

selama lima tahun terakhir belum mencapai target yang diinginkan, walaupun 

jumlah penjualan meningkat setiap tahunnya. Rata-rata pencapaian target 

selama kurun waktu lima tahun tersebut adalah 82,2 % atau baru terealisasi 

sebanyak 443 unit dari 539 unit yang ditargetkan  pembangunannya, dengan 

pencapaian tertinggi sebesar 90,7% pada 2014 dan pencapaian terendah 

sebesar 61,8%  pada 2010. 

Pada awal 2010 penjualan perumahan sedikit disebabkan oleh 

pembangunannya juga relatif sedikit mengingat perusahaan baru bergerak 

pada bidang ini dan memulai pembangunannya, kemudian pada tahun-tahun 

berikutnya penjualan mulai meningkat mengikuti jumlah perumahan yang 

dibangun. Pada 2013 penjualan menurun disebabkan oleh pengembang 

membangun rumah dalam jumlah besar untuk 2014, sehingga konsumen 

memiliki banyak pilihan rumah.  

Kenaikan harga jual rumah setiap tahun mulai dari Rp. 5.000.000,00 – 

Rp. 10.000.000,00. Jumlah pembeli tunai lebih sedikit dibandingkan jumlah 
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pembelian dengan kredit karena kemampuan masing-masing konsumen 

berbeda-beda dan pembelian rumah kredit akan diproses dengan pihak bank 

yang bekerja sama dengan PT. Usratu Busri yaitu bank BNI dan BTN dan 

setelah pengurusan pinjaman konsumen disetujui maka pihak bank akan 

membayar secara tunai kepada pihak perusahaan. 

Tabel 1.3 

PT. Garuda Nusantara Khatulistiwa 

Data Penjualan Rumah  

Tahun 2012 – 2014 
 

Tahun 
Rencana 

Pembangunan 
Realisasi 

Pencapaian 

(%) 

Pembeli 

Tunai 

Pembeli 

Kredit 

Pencapaian 

(Rp) 

2012 20 16 70,0 5 11 1.920.000.000 

2013 28 22 78,5 7 15 2.750.000.000 

2014 35 25 62,5 11 14 3.125.000.000 

Jumlah 83 63 75,9 23 40 7.795.000.000 

Sumber: PT. Garuda Nusantara Khatulistiwa, Tahun 2015. 

Dilihat dari kedua data penjualan di atas bahwa penjualan PT. Usratu 

Busri jauh lebih besar mencapai 82,2%, yaitu sebesar Rp. 55.650.000.000,00 

selama lima tahun, kemudian pesaing dari PT. Usratu Busri, yaitu PT. Garuda 

Nusantara Khatulistiwa mencapai 75,9%, yaitu sebesar Rp. 7.795.000.000,00 

selama tiga tahun. 

Suatu  perusahaan harus selalu survive agar dapat terus bersaing dengan 

perusahaan-perusahaan sejenis yang sama-sama bergerak dalam bisnis 

perumahan. Banyaknya perusahaan bergerak di bidang perumahan, membuat 

perusahaan harus berhati-hati memahami sikap konsumen. Perusahaan harus 

mampu dalam memahami kebutuhan maupun keinginan para calon pembeli, 

hal ini dilaksanakan agar tidak merugikan perusahaan.  

Berdasarkan pada latar belakang tersebut maka peneliti akan melakukan 

penelitian dengan mengambil judul : ”Analisis Pengaruh Produk, Harga dan 
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Promosi Terhadap Keputusan Konsumen Dalam Membeli Rumah Tipe 36 

Pada PT. Usratu Busri Kota Pontianak”. 

B. Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka yang menjadi 

permasalahan dalam penelitian ini adalah ”Bagaimana  pengaruh produk, 

harga dan promosi terhadap keputusan konsumen dalam pembelian rumah 

tipe 36 pada PT. Usratu Busri Kota Pontianak?”. 

C. Pembatasan Masalah 

Dalam penulisan ini, perlu adanya pembatasan masalah agar dalam 

pembahasannya tidak terlalu jauh menyimpang dari masalah yang akan 

dianalisis, sehingga batasan masalahnya adalah pengaruh produk, harga dan 

promosi terhadap keputusan konsumen dalam pembelian rumah tipe 36 pada 

PT. Usratu Busri Kota Pontianak. 

D. Tujuan Penelitian 

Dari permasalahan  di atas,  maka  secara  keseluruhan  tujuan  penelitian 

ini adalah untuk mengetahui apakah produk, harga dan promosi berpengaruh 

terhadap keputusan konsumen membeli rumah tipe 36 pada PT. Usratu Busri 

Kota Pontianak. 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi penulis 

Penelitian ini berguna untuk pengembangan dan penerapan teori-teori yang 

diperoleh selama menempuh perkuliahan terutama yang berhubungan 
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dengan ruang lingkup masalah yang diteliti, yaitu pengaruh bauran 

pemasaran terhadap keputusan konsumen. 

2. Bagi perusahaan 

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat menjadi salah satu 

pertimbangan dalam melakukan evaluasi dan memperoleh masukan 

dalam mengetahui posisi pemasaran dan merumuskan strategi pemasaran 

yang tepat dari PT. Usratu Busri. 

3. Bagi Almamater 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan masukan   

untuk referensi bagi mahasiswa sekaligus merupakan informasi yang 

ingin mengkaji lebih dalam mengenai studi strategi pemasaran. 

 

F. Kerangka Pemikiran 

Pemasaran adalah proses mengembangkan, mempertahankan dan 

meningkatkan relasi dengan para pelanggan dan mitra lainnya dengan 

mendapatkan laba sedemikian rupa sehingga tujuan masing-masing pihak 

dapat tercapai. Hal ini dapat diwujudkan melalui pertukaran dan pemenuhan 

janji yang saling menguntungkan. 

Menurut Dharmmesta et.al (2008:42): “Bauran pemasaran adalah 

kombinasi dari empat variabel atau kegiatan yang merupakan inti dari sistem 

pemasaran perusahaan, yakni produk, harga,tempat,dan promosi”. 

Implementasi bauran pemasaran yang baik akan berdampak baik pada proses 

pengambilan keputusan konsumen. 
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Menurut Kotler dan Armstrong (2008: 179) : “Proses keputusan pembeli 

terdiri dari 5 (lima) tahap, yaitu pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, 

evaluasi alternatif, keputusan pembelian, dan perilaku pasca pembelian”. 

Konsumen sebelum memutuskan untuk membeli produk perusahaan biasanya 

akan mengidentifikasi kebutuhannya, mencari informasi sebanyak-

banyaknya, melakukan evaluasi terhadap alternatif pilihan, memutuskan 

produk yang akan dibeli dan terakhir adalah menentukan sikap apakah tetap 

menggunakan produk perusahaan tersebut atau tidak. Namun konsumen tidak 

selalu melewati seluruh lima urutan tahap ketika membeli produk. Konsumen 

bisa melewati atau membalik beberapa tahap keputusan pembelian.  

Berdasarkan pemikiran di atas, maka kerangka pemikiran dalam 

penelitian ini digambarkan sebagai berikut: 

Gambar 1.1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

X1    :  Produk 

X2   :  Harga 

X3   :   Promosi 

 

       Y   :  Keputusan Konsumen Membeli Rumah Tipe 36 

 

  X1 

  X2 

  X3 

   Y 
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X1, X2, dan X3  :  Variabel bebas yang mempengaruhi variabel terikat Y. 

Y   :  Variabel terikat yang dipengaruhi oleh variabel bebas X. 

Kerangka pemikian di atas menggambarkan hubungan antara bauran 

pemasaran (X), dalam hal ini adalah produk, harga, dan promosi dari variabel 

keputusan pembelian rumah (Y) yang dilakukan oleh konsumen. Berdasarkan 

kerangka pemikiran tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

apakah ketiga variabel tersebut mempunyai pengaruh terhadap keputusan 

pembelian konsumen, baik secara parsial maupun simultan.   

G. Metode Penelitian 

1. Bentuk Penelitian 

Metode penelitian merupakan cara kerja untuk dapat memahami 

obyek yang menjadi sasaran atau tujuan penelitian. Di dalam suatu 

penelitian, metode penelitian merupakan faktor yang sangat penting, 

karena perhitungan diperoleh dari data yang didapatkan dalam suatu 

penelitian.  

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode deskriptif. Menurut Sugiyono (2012: 63): “Metode penelitian 

deskriptif yaitu suatu metode penelitian dimana prosedur pemecahan 

masalah yang diteliti dilakukan dengan cara menggambarkan 

karakteristik dan fenomena serta kaitan antar variabel”. 
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2. Teknik Pengumpulan Data 

a. Data Primer 

1) Wawancara    

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara mengadakan komunikasi langsung dengan pihak-

pihak yang dianggap terkait dengan penelitian yang akan 

dilakukan dengan konsumen yang telah membeli rumah tipe 36 

pada PT Usratu Busri Kota Pontianak. Wawancara dilakukan 

dengan Direktur perusahaan berkenaan dengan strategi bauran 

pemasaran perusahaan yang terdiri dari produk, harga, promosi 

dan tempat. 

2) Kuesioner 

Kuesioner yaitu daftar pertanyaan yang disusun sedemikian rupa 

dan disebarkan kepada responden guna mendapatkan jawaban 

yang sesuai dengan pertanyaan dan berkaitan dengan masalah 

yang akan diteliti yang diukur menggunakan skala Likert. 

Pengukuran variabel dilakukan dengan skala Likert yang 

menggunakan metode skoring sebagai berikut: 

Keterangan Kode Skor 

Sangat setuju SS 5 

Setuju S 4 

Kurang setuju KS 3 

Tidak setuju TS 2 

Sangat tidak setuju STS 1 
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b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang bukan diusahakan sendiri 

pengumpulannya oleh peneliti melainkan diperoleh dari manajemen 

PT Usratu Busri Kota Pontianak. Data tersebut berbentuk catatan-

catatan, dokumen dan arsip sesuai dengan kebutuhan dalam 

penelitian ini. 

3. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Menurut Sugiyono (2012: 72) : “Populasi adalah wilayah 

generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas 

dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”. Populasi dalam 

penelitian adalah seluruh pembeli rumah PT Usratu Busri Kota 

Pontianak dari Tahun 2010 – 2014 sebanyak 443 orang.   

b. Sampel 

Menurut Sugiyono (2012: 108) : “Sampel adalah sebagian dari 

populasi yang dijadikan subjek penelitian sebagai wakil dari 

populasi”. Menurut Sugiyono (2012: 108) : “Sampel adalah sebagian 

dari populasi yang dijadikan subjek penelitian sebagai wakil dari 

populasi”. Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan 

teknik Accidental Sampling. Menurut Sugiyono (2012: 110) : 

“Accidental Sampling adalah  mengambil  responden sebagai sampel  

berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan  



15 
 

 
 

bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel bila orang  

yang kebetulan ditemui cocok sebagai sumber data dengan kriteria  

utamanya adalah orang tersebut merupakan konsumen atau  pembeli. 

Jumlah sampel dalam penelitian ini ditentukan menurut rumus Taro 

Yamane dalam Sugiyono (2012: 110) sebagai berikut: 

              N 

n =  

         N.d² + 1 

Keterangan: 

n = jumlah sampel 

N = jumlah populasi 

d = level signifikan yang diinginkan = 10% 

                443 

n =  

        443(0,10)² + 1 

           443 

n = 

          5,43 

n = 81,58 ≈ 100  

Jadi sampel dalam penelitian ini dibulatkan menjadi sebanyak 100 

orang.  Penentuan jumlah sampel sebanyak 100 orang ini didasarkan 

pendapat yang dikemukakan oleh Kennet D. Baliley dalam Pasolong 

(2013 : 112) bahwa: “Jumlah sampel minimum 100 responden, jika 

penelitian ingin menggunakan perhitungan statistik”. 
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4. Definisi Operasionalisasi Variabel Penelitian 

a. Variabel bebas/independent 

Variabel bebas/independent (X) adalah variabel yang mempengaruhi 

variabel terikat/dependent. Variabel bebas/independent dalam 

penelitian ini terdiri dari produk, harga, dan promosi. Definisi 

operasional masing-masing variabel adalah sebagai berikut: 

1) Produk (X1) dalam penelitian ini adalah rumah dan segala 

fasilitas pelengkap yang ditawarkan oleh PT Usratu Busri 

Kota Pontianak untuk dibeli konsumen sebagai pemenuhan 

kebutuhan atau keinginan konsumen untuk memiliki rumah 

meliputi rumah memiliki kualitas bangunan yang bagus dan 

kokoh, rumah memiliki kelengkapan fasilitas rumah (listrik, 

air, dan jalan) yang memadai, bangunan dicat luar dan 

dalam, jenis/tipe rumah sudah sesuai dengan keinginan dan 

janji yang ditawarkan, desain rumah yang menarik, rumah 

memiliki sisa tanah yang cukup luas, memiliki tempat parkir 

yang memadai, dan ketersediaan tempat sampah umum dan 

drainase yang baik.  

2) Harga (X2) dalam penelitian ini adalah sejumlah nilai dalam 

rupiah yang dibayar oleh konsumen untuk mendapatkan 

kepemilikian atas rumah tipe 36 dari PT Usratu Busri Kota 

Pontianak meliputi pembayaran uang muka, potongan harga 
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bagi konsumen yang membeli secara tunai, suku bunga tetap, 

dan pilihan pembayaran secara tunai dan kredit.  

3) Promosi (X3) dalam penelitian ini adalah aktivitas pemasaran 

yang dilakukan oleh PT Usratu Busri Kota Pontianak dengan 

cara menyebarkan informasi, mempengaruhi/membujuk, dan 

mengingatkan konsumen agar bersedia membeli rumah tipe 

36 meliputi iklan di brosur, iklan di koran, iklan di blog 

perusahaan, pameran, dan pembeian hadiah.  

b. Variabel terikat/dependent 

Variabel terikat/dependent (Y) adalah variabel yang dipengaruhi 

variabel bebas/independent. Variabel terikat/dependent dalam 

penelitian ini adalah keputusan pembelian, yaitu kegiatan konsumen 

secara langsung terlibat dalam pengambilan keputusan untuk 

melakukan pembelian terhadap rumah tipe 36 yang ditawarkan oleh 

PT Usratu Busri Kota Pontianak meliputi pengenalan kebutuhan, 

pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian dan 

perilaku pasca pembelian. 

5. Teknik Analisis Data 

a. Uji Validitas 

Uji validitas, yaitu pengujian validitas terhadap pertanyaan. Sebuah 

pertanyaan dikatakan valid jika mempunyai dukungan yang kuat 

terhadap skor total. Dengan kata lain, sebuah pertanyaan dikatakan 
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mempunyai validitas yang tinggi jika terdapat skor kesejajaran 

(korelasi yang tinggi) terhadap skor total item. 

Untuk menghitung korelasi antara masing-masing pertanyaan 

dengan skor total rumus yang digunakan untuk menguji validitas 

instrumen ini adalah Pearson Product Moment (Sugiyono, 2012: 

122) sebagai berikut: 
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 Keterangan: 

         𝑟𝑥𝑦       =  Koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y 

            𝛴𝑥y     =  Jumlah perkalian antara variabel x dan Y 

        ∑𝑥2    =  Jumlah dari kuadrat nilai X 

  ∑𝑦2    =  Jumlah dari kuadrat nilai Y 

     (∑𝑥)2 = Jumlah nilai X kemudian dikuadratkan 

(∑𝑦)2 = Jumlah nilai Y kemudian dikuadratkan 

Kemudian hasil dari rxy dikonsultasikan dengan nilai kritis 

product moment (rtabel), apabila hasil yang diperoleh r hitung > r 

tabel, maka instrumen tersebut valid. 

b. Uji Reliabilitas 

Menurut Sugiyono (2012: 124) : “Instrumen yang reliabel 

adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur 

obyek yang sama, akan menghasilkan data yang sama”. Uji 
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reliabilitas dilakukan dengan menggunakan teknik Cronbach’s 

Alpha dengan rumus menurut Simamora (2004: 77) sebagai berikut: 

               k                ∑σb² 

r11 = (             )(1 –             ) 

                        k – 1             σt² 

Keterangan: 

r11 = reliabilitas instrumen 

k = banyaknya butir pertanyaan 

∑σb²  = jumlah varians butir 

σt² = varians total 

Berdasarkan hasil perhitungan Cronbach’s Alpha tersebut 

kemudian diputuskan jika butir kuesioner dikatakan reliabel jika 

Cronbach’s Alpha > 0,60. Sebaliknya, butir kuesioner dikatakan 

tidak reliabel jika Cronbach’s Alpha < 0,60 (Sunyoto, 2011:70). 

c. Analisis regresi linier berganda  

Alat analisis dalam penelitian ini adalah analisis linier berganda. 

Analisis linier berganda digunakan untuk mengetahui hubungan 

antara variabel bebas dan variabel terikat yaitu antara produk (X1), 

harga (X2), dan promosi (X3) terhadap keputusan pembelian rumah 

tipe 36 (Y). Selain itu untuk mengetahui sejauh mana besarnya 

pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat. Persamaan 

regresi linier berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah:  

Y = a + b1X1+ b2X2+ b3X3+ e 
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Keterangan:  

Y = keputusan pembelian rumah tipe 36 

a = bilangan konstanta  

b1  = koefisien regresi produk  

b2  = koefisien regresi harga 

b3  = koefisien regresi promosi 

X1 = produk  

X2  = harga 

X3 = promosi 

e  = error 

d. Analisis Koefisien Korelasi (R) 

Analisis koefisien korelasi (R) dalam penelitian ini digunakan 

untuk mengetahui kekuatan hubungan antara variabel produk (X1), 

harga (X2), dan promosi (X3) terhadap keputusan pembelian rumah 

tipe 36 (Y) pada PT Usratu Busri Kota Pontianak. Metode yang 

digunakan untuk menghitung nilai koefisien korelasi (R) dalam 

penelitian ini adalah korelasi Pearson Product Moment. Nilai 

koefisien korelasi (R) diinterpretasikan berdasarkan pedoman 

sebagai berikut: 
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Tabel 1.4 

Interpretasi Koefisien Korelasi 

Nilai r 

 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,00 – 0,199 

0,20 – 0,399 

0,40 – 0,599 

0,60 – 0,799 

0,80 – 1,000 

Sangat Rendah 

Rendah 

Cukup 

Kuat 

Sangat Kuat 
Sumber: Riduwan (2010:228). 

e. Analisis Koefisien Determinasi (R²)  

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui berapa besar 

kontribusi atau sumbangan pengaruh variabel bebas terhadap variasi 

naik turunnya variabel terkait. Rumus yang digunakan untuk mencari 

nilai koefisien determinasi menurut Widarjono (2005:39) adalah: 

                     ESS              ∑(Ŷi – Y)²                   

R² =        =  

            TSS       ∑(Yi – Y)² 

Keterangan: 

ESS = Explained Sum of Squares (Jumlah kuadrat yang dijelaskan) 

TSS = Total Sum of Squares (Jumlah kuadrat total) 

f. Uji Pengaruh Simultan  

Uji F, yaitu suatu uji untuk mengetahui pengaruh antara 

variabel-variabel bebas secara simultan (serempak) terhadap variabel 

terikat. Apabila nilai Fhitung < Ftabel maka H0 diterima dan Ha ditolak 

sehingga dapat dikatakan bahwa variabel dari model regresi tidak 

mampu menjelaskan variabel terikat. Sebaliknya jika Fhitung > Ftabel 

maka H0 ditolak dan Ha diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa 
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ketiga variabel bebas X (X1, X2, dan X3) secara simultan memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa variabel bebas dari model 

regresi linier berganda mampu menjelaskan variabel terikat.  

g. Uji Pengaruh Parsial  

Uji t, yaitu uji untuk mempengaruhi pengaruh variabel-variabel 

bebas secara parsial terhadap variabel terikat. Apabila thitung > ttabel, 

maka H0 ditolak dan Ha diterima, dengan demikian variabel bebas 

dapat menjelaskan variabel terikat yang ada dalam model. 

Sebaliknya apabila thitung < ttabel, maka H0 diterima dan Ha ditolak, 

dengan demikian variabel bebas tidak dapat menjelaskan variabel 

terikat atau dengan kata lain tidak ada pengaruh antara dua variabel 

yang diuji (Algifari, 2001: 32). 

 

 

 

 


