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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Peningkatan kesejahteraan masyarakat akan meningkatkan pula 

kebutuhan mereka. Hal tersebut dapat berdampak pada peningkatan 

jumlah kebutuhan pokok manusia, kebutuhan-kebutuhan tersebut secara 

umum berupa sandang, pangan dan papan. Kondisi semacam ini 

mendorong produsen berlomba-lomba semaksimal mungkin dalam 

melayani kebutuhan konsumen. Berdasarkan data dari REI (Real Estate 

Indonesia) dang dikutip oleh media online Oke Zone, pada Tahun 2015 

mengalami penurunan sebesar 50% dimana pnurunan ini dipengaruhi oleh 

melemahnya prekonomian Indonesia dan masih tingginya bunga di KPR.  

 Dalam memenuhi kebutuhan papan, produsen membangun 

perumahan dengan berbagai tipe. Masing-masing tipe memiliki fasilitas 

yang berbeda-beda. Rumah tipe 21 adalah tipe rumah dengan luas 

bangunan 21 m², misalnya rumah dengan ukuran 6m x 3,5m. Ukuran tanah 

pada rumah tipe 21 dipadukan dengan ukuran luas tanah 6m x 10m = 60 

m² dan 6m x 12m = 72 m², sehingga disebut rumah tipe 21/60 atau 21/72. 

Tipe rumah ini mempunyai 1 kamar tidur, 1 ruang tamu dan 1 kamar 

mandi. Untuk Rumah tipe 36 adalah tipe rumah yang mempunyai luas 

bangunan 36 m², dengan ukuran 6m x 6m = 36 m². Luas tanah pada rumah 

tipe 36 ini dapat dipadukan dengan beberapa ukuran luas tanah seperti 60 

m² atau 72 m², sehingga disebut rumah tipe 36/60 dan tipe rumah 36/72. 
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Tipe rumah 36 biasanya mempunyai 2 kamar tidur, 1 ruang tamu dan 

ruang keluarga serta 1 kamar mandi. Dan Rumah Type 45 adalah tipe 

rumah yang mempunyai luas bangunan 45 m², misalnya dengan ukuran 

rumah 6m x 7,5m = 45m² atau 8m x 5.6m pada luas kapling tanah 8m x 

12m = 96 m², sehingga disebut rumah tipe 45/96. Tipe rumah 45 biasanya 

mempunyai 2 kamar tidur, 1 ruang tamu, ruang keluarga, dapur, 1 kamar 

mandi, garasi atau teras rumah yang cukup luas. Tipe rumah lainnya 

seperti rumah tipe 54, tipe 60, tipe 70, tipe 90 dan tipe rumah 120 adalah 

sama penjelasannya disesuaikan berdasarkan pada luas bangunan, dengan 

berbagai variasi tipe rumah yang dipadukan dengan luas tanah kavling 

tergantung tipe rumah yang dipasarkan oleh pengembang perumahan. 

Perbedaan tipe tersebut dipengaruhi oleh jumlah lahan yang tersedia dan 

kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan tersebut.  

Permasalahan pengembangan yang ada di Pontianak pada 

umumnya menyediakan tipe rumah sederhana. Hal ini mengingat bahwa 

kemampuan konsumen untuk membeli hunian/rumah dan luas lahan yang 

semakin sempit. Disamping itu, Pemerintah terus menggalakkan berbagai 

upaya untuk mempermudah masyarakat dalam mendapatkan rumah. Salah 

satu upaya pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat, adalah memberikan subsidi bagi Masyarakat 

Berpenghasilan Rendah (MBR). Untuk mendukung program 

pembangunan satu juta rumah, baik untuk pekerja swasta maupun pegawai 

negeri sipil (PNS) dengan syarat, gaji pokok tidak lebih besar dari Rp 4 
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juta per bulan pada tahun ini. Bagi masyarakat yang memenuhi syarat, 

pemerintah siap memberikan berbagai macam insentif. Mulai dari subsidi 

uang muka Rp 4 juta, bebas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 persen dari 

nilai rumah, serta bunga KPR yang cukup rendah.  

Pada Tabel 1.1 menggambarkan tentang perusahaan-perusahaan 

yang membangun perumahan di wilayah Kalimantan Barat adalah sebagai 

berikut : 

Tabel 1.1  

Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat  

Daftar Perumahan dan Pengembang Tipe Unit Rumah 36 

Tahun 2015  

No Kabupaten / 

Kota 

Nama Perumahan Nama Perusahaan 

1 Landak  Mutiara Indah Lestari  CV. Milik Kita Bersama  

2 Mempawah  Griya Bina Pratama  KSU. Bina Pratama  

3 Kubu Raya  Grand Mandiri  PT. Borneo Ridha Itech  

4 Kubu Raya  Kapuraya Garden City PT. Mitra Buana Ayu Lestari  

5 Kubu Raya Putra Dirgantara  PT. Kubutama Reksa  

6 Kubu Raya Residence Borneo Khatulistiwa  PT. Arfiz Jaya Pratama  

7 Kubu Raya Griya Alam Persada PT. Satu Tiga Satu 

8 Kubu Raya Meyla Garden  PT. Kemysantra  

9 Kubu Raya Villa Taman Sriwedari PT. Nadi Jaya Perkasa  

10 Kubu Raya Greenasti Perdana  PT. Kings Jaya Raya  

11 Sintang  Cipta Mandiri  KSU. Cipta Mandiri 

12 Sintang Bina Akcaya Asri CV. Astra Jaya Mutindo 

13 Kayong Utara  Pemda Permata   CV. Rumah Papan 

14 Bengkayang  Sukadana Residence    PT. Seruni Abadi Jaya  

15 Bengkayang  Taman Kecana  PT. Putra Bumi Emas  

16 Singkawang Griya Sebalo Permai  PT. Anugrah Trio Rapage 

17 Pontianak Isabela Residence  PT. Borneo Ridha Itech  

18 Pontianak Berdikari 3  PT. Erminta Mandiri  

19 Pontianak Zambrud Pangeran Residence  PT. Zambrud Kahtulistiwa Sakti  

20 Pontianak Kopri Sungai Raya Dalam  Perum Perumnas Bag. II 

21 Pontianak Perumnas V Sungai Ambawang  Perum Perumnas Bag. II 

22 Pontianak Villa Kota Intan  PT. Putra Arief Tama  

23 Pontianak Khatulistiwa City CV. Tlokoh Jaya Abadi  

24 Pontianak Graha Zaujati  CV. Zaujati Residence  

25 Pontianak Jauzati Residence  PT. Usratu Busri  

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat, 2015 
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  Berdasarkan Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah terbanyak 

pengambang tipe rumah 36 di Kalimantan Barat adalah di Kota Pontianak 

dan Kabupaten Kubu Raya dengan 8 pengembang.  

Oleh sebab itu, persaingan antar perusahaan yang sejenis maupun 

yang tidak sejenis semakin ketat karena tingginya permintaan konsumen. 

Untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan, produsen harus lebih 

cermat dalam mengamati kebutuhan atau keinginan konsumen dan 

semakin siap dalam menghadapi pasar. Setiap individu manusia akan 

mengutamakan pemenuhan kebutuhan dasar daripada kebutuhan 

sekundernya. 

Salah satu kebutuhan manusia yang mendasar adalah masalah 

perumahan. Rumah sebagai tempat tinggal adalah salah satu kebutuhan 

pokok manusia selain pakaian dan makanan. Tiap manusia membutuhkan 

rumah untuk tempat berlindung dan sebagai tempat berkumpul dan 

berlangsungnya aktivitas keluarga, sekaligus sebagai sarana investasi. 

Fungsi rumah juga telah berubah, dari yang semula hanya sekedar sebagai 

tempat berlindung. Kini sebuah rumah tak cukup hanya untuk berteduh 

namun juga dituntut untuk mengakomodir kebutuhan dan keinginan 

pemiliknya. Seperti lokasi yang stategis, bangunan yang bagus dan kokoh, 

serta lingkungannya yang nyaman. Dengan kata lain tak cukup hanya asal 

untuk berteduh namun juga harus bisa menjadi tempat tinggal yang layak. 

Namun untuk beberapa negara yang tingkat kepadatan 

penduduknya tinggi dan persebarannya tidak merata seperti Indonesia, 
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masalah tempat tinggal masih menjadi polemik. Masih banyak penduduk 

Indonesia, baik di desa maupun di kota, yang hidup di tempat yang kurang 

sehat bahkan bisa dikatakan kurang layak untuk ditinggali. Permasalahan 

tempat tinggal yang dihadapi oleh penduduk yang tinggal di daerah 

pedesaan pada umumnya adalah lemahnya kemampuan ekonomi serta 

kurangnya pendidikan dan pengetahuan tentang bagaimana membangun 

rumah yang sehat dan layak. Sedangkan permasalahan yang dihadapi oleh 

penduduk di perkotaan adalah kurangnya lahan perumahan di kota yang 

mengakibatkan harga rumah atau tanah sangat tinggi dan sulit didapatkan, 

ditambah lagi dengan permasalahan seperti lemahnya tingkat ekonomi 

penduduk kota yang berpengaruh pada kemampuan untuk memiliki 

rumah. 

Saat ini pun dalam membeli rumah masyarakat tidak hanya melihat 

faktor harga saja namun mereka mulai mempertimbangkan faktor-faktor 

lain seperti faktor lokasi, faktor bangunan, dan faktor lingkungan. Alasan 

masyarakat mempertimbangkan faktor harga karena hal tersebut berkaitan 

dengan pendapatan mereka. Bagi mereka yang memiliki pendapatan besar 

mungkin harga tidak akan menjadi masalah, tapi mereka lebih 

mempertimbangkan faktor lokasi dan kualitas produk dalam hal ini faktor 

bangunan. Dan untuk faktor lingkungan merupakan faktor tambahan yang 

tidak bisa diabaikan karena faktor ini merupakan salah satu faktor yang 

menentukan apakah perumahan tersebut layak untuk dihuni seperti 
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keamanannya, kebersihannya, kelengkapannya fasilitas umum dan 

sebagainya. 

Dengan melihat kondisi semacam ini mendorong produsen untuk 

melebarkan sayapnya di bidang perumahan. Maka tidak mengherankan 

jika akhir-akhir ini bisnis di bidang perumahan semakin marak, banyak 

perusahaan muncul dengan memberikan berbagai macam fasilitas dalam 

menawarkan produknya. Perkembangan bisnis perumahan semakin marak 

dewasa ini, tidak hanya terpusat di kota-kota besar akan tetapi sudah 

meluas di kota-kota kecil.  

Sejalan dengan hal tersebut upaya pembangunan perumahan terus 

ditingkatkan dengan tetap memperhatikan syarat perumahan yang layak 

dan memenuhi standar kesehatan. Untuk menunjang keberhasilan usaha 

perusahaan maka perlu memperhatikan tentang pemasaran itu sendiri. 

Menurut Philip Kotler (2006:14) pemasaran adalah “Marketing is social 

and manajerial process by which individual and group obtain what they 

need and want through creating and exchangin products and value with 

others”. Artinya pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial 

dengan mana seseorang atau kelompok memperoleh apa yang mereka 

butuhkan dan inginkan melalui penciptaan dan pertukaran produk serta 

nilai dengan seseorang atau kelompok lainnya.  

Pembangunan perumahan di Kalimantan Barat sejak lima tahun 

terakhir ini mengalami peningkatan yang sangat pesat seiring dengan 

meningkatnya perekonomian masyarakat Kalimantan Barat.  Sejumlah 
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pengembang atau developer perumahan berlomba lomba membangun dan 

memasarkan perumahan mereka dengan berbagai metode pemasaran agar 

perumahan yang mereka bangun cepat terjual.  

Diantara 9 perusahaan perumahan di Kota Pontianak tersebut 

adalah CV. Nadieska Perumahan Pondok Nadheiska Permai 2 yang 

beralamat Jalan Komyos Soedarso Pontianak dan PT. Usratu Busri 

Perumahan  Zaujati Residence di Jalan Padat Karya Kelurahan Parit 

Mayor Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak, untuk lebih jelasnya 

tentang penjualan dari kedua perumahan tersebut dapat di lihat pada Tabel 

di bawah ini:  

Tabel 1.2 

Data Penjualan  CV. Nadhieska 

Perumahan Pondok Nadheiska Permai 2 

 Tahun 2012-2014 

Tahun Jumlah 

Perumahan  

Tipe 

Rumah  

Total 

Penjualan  

Harga  

Per Unit  

Jumlah 

Konsumen  

2012 35 Unit  36/150 M2 35 Unit  Rp. 85.000.000 35 Orang 

2013 42 Unit 36/150 M2 42 Unit Rp. 94.000.000 42 Orang  

2014 49 Unit 36/150 M2 49 Unit Rp. 120.000.000 49 Orang 

Sumber: CV Nadheiska, 2014 

Dari Tabel 1.2 di atas menjelaskan bahwa jumlah minat perumahan 

dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dimana peningkatan tersebut 

terlihat dari pembuatan  rumah oleh CV. Nadheiska meningkat sebesar 

40% dimana pada Tahun 2012 berjumlah 35 unit sedangkan pada Tahun 

2014 berjumlah 49 unit.   
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Sedangkan untuk hasil penjualan dari PT. Usratu Busri lebih 

jelasnya kan dijelaskan pada tabel di bawah ini:  

Tabel 1.3 

Data Penjualan PT. Usratu Busri  

Perumahan Zaujati Residence 

Tahun 2012-2014 

Tahun Jumlah 

Perumahan 

Tipe 

Rumah  

Total 

Penjualan 

Harga  

Per Unit 

Jumlah 

konsumen  

2012 25 unit 36/150 M2 25 unit Rp. 95.000.000 25 Orang 

2013 30 unit 36/150 M2 30 unit Rp. 97.000.000 30 Orang 

2014 51 unit 36/150 M2 51 unit Rp. 101.000.000 51 Orang 

Sumber : PT. Usratu Busri Zaujati Residence, 2014 

Dari Tabel 1.3 di atas menunjukan jumlah perumahan PT. Usratu 

Busri Perumahan Zaujati Residence mengalami kenaikan sebesar 104% 

dari Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2014.  

Dalam memasarkan Perumahan Zaujati Residence ini  tidak 

terlepas dari berbagai permasalahan berkaitan dengan konsumen yang 

membeli rumah. Untuk itu berbagai strategi dilakukan oleh PT. Usratu 

Busri  sebagai pengembang untuk memasarkan perumahan mereka dan  

menghadapi sejumlah persaingan usaha dari pengembang lain yang 

membangun  tipe rumah yang sama.  Model cara penjualan yang sudah 

dilakukan oleh PT. Usratu Bursi adalah dengan mengadakan pameran di 

beberapa tempat keramaian seperti gedung PCC (Pontianak Convention 

Center) dan menggunakan brosur yang disalurkan kepada orang yang 

mampir ke kantor PT. Usratu Pusri. Oleh karena itu, dalam penelitian ini 

akan menganalisis faktor yang dirasa penting untuk diteliti, seperti faktor 

produk, harga, promosi dan tempat  terhadap keputusan membeli rumah 
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dan metode pemasaran apa saja yang dilakukan PT. Usratu Busri  dalam 

memasarkan perumahan Zaujati Residence. 

B. Permasalahan  

Bertitik tolak pada paparan yang telah dijelaskan sebelumnya, 

menunjukkan bahwa pencapaian realisasi penjualan rumah sejak dibangun 

pada awal Tahun 2014 ini hingga sekarang apakah sudah memenuhi target 

yang diharapkan pengembang atau developer. Mengingat di kawasan 

Kelurahan Parit Mayor banyak sekali pengembang lain yang membangun 

perumahan tipe rumah 36, dalam membeli rumah para konsumen 

mempertimbangkan berbagai hal misalnya faktor produk, harga, promosi 

dan tempat. 

Maka dari latar berlakang di atas peneliti mengambil permasalahan 

sebagai berikut :  

1. Bagaimana pengaruh produk, harga, promosi dan tempat terhadap 

keputusan konsumen untuk membeli rumah tipe 36 di Perumahan 

Zaujati Residence. 

2. Faktor apa yang dominan mempengaruhi konsumen dalam memilih 

rumah tipe 36, dalam hal ini perumahan Zaujati Residence. 

C. Pembatasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih terarah dan tepat sasaran, maka penulis 

menitik beratkan pada bidang masalah pengaruh produk, harga, promosi 

dan tempat terhadap keputusan konsumen membeli perumahan pada 

rumah tipe 36 Zaujati Residence Parit Mayor Kota Pontianak.  
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D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan: 

1. Melihat pengaruh produk, harga, promosi dan tempat terhadap 

keputusan konsumen untuk membeli rumah di tipe 36 perumahan 

Zaujati Residence Parit Mayor Kota Pontianak. 

2. Untuk mengetahui faktor apa yang dominan mempengaruhi 

pertimbangan konsumen dalam memilih rumah, dalam hal ini 

perumahan tipe 36 Zaujati Residence Parit Mayor Kota Pontianak. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Penulis 

Penelitian yang peneliti lakukan untuk mengembangkan dan 

menerapkan teori-teori yang diperoleh dibangku perkuliahan 

Universitas Muhammadiyah Pontianak serta pengalaman-pengalaman 

yang didapat diluar kampus, terutama yang berhubungan dengan ruang 

lingkup masalah yang diteliti, yaitu pemasaran.  

2. Bagi Perusahaan  

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu 

bahan acuan oleh perusahaan untuk membuat kebijakan-kebijakan 

yang berhubungan pemasaran dengan hasil akhir yang sudah diteliti. 
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3. Bagi Almamater/Universitas  

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan 

masukan untuk referensi bagi mahasiswa yang mengkaji lebih dalam 

mengenai pemasaran. 

F. Kerangka Pemikiran  

Untuk memperjelas dari penelitian ini maka peneliti memberi 

gambaran kerangka pemikiran penelitian ini sebagai berikut:  

Gambar 1.1 

Kerangka Pemikiran 
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a. Pengertian Dari Produk, Harga, Promosi dan Tempat:  

1) Produk (X1)  

Adapun pengertian atribut produk menurut Henry 

Simamora (2000:539), menyatakan bahwa: “Atribut produk 

adalah manfaat-manfaat yang akan diberikan oleh produsen, 

manfaat-manfaat ini dikomunikasikan dan dipenuhi oleh 

atribut-atribut yang berwujud seperti merek, kemasan, label, 

dan kualitas”. Kesimpulan dari definisi atribut produk di atas 

adalah bahwa atribut produk mempunyai beberapa indikator 

yang diantaranya : 

a) Type perumahan 

b) Fasilitas perumahan 

c) Model  perumahan 

d) Kualitas perumahan 

e) Desain perumahan 

2) Harga (X2) 

Menurut Kotler dan Amstrong (2008:345) harga adalah: 

“Sejumlah uang yang ditagih atas suatu produk atau jasa, atau 

jumlah semua nilai yang diberikan oleh pelanggan untuk 

mendapatkan keuntungan dari memiliki atau menggunakan 

suatu produk atau jasa”.  
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3) Promosi (X3) 

Sedangkan menurut Philip Kotler dan Gery Amstrong 

(2001:68) promosi adalah: “Aktivitas yang 

mengkomunikasikan keunggulan produk dan membujuk 

pelanggan sasaran untuk membelinya” 

Promosi  berarti  aktivitas  yang  menyampaikan  

manfaat  produk  tersedia  bagi pelanggan sasaran. Indikator  

promosi adalah  humas, iklan,  promosi  penjualan, dan 

penjualan pribadi. 

4) Tempat  

Tempat menurut Kotler dan Armstrong (2004:20) 

adalah: “Mencakup aktivitas perusahaan untuk menyediakan 

produk atau jasa bagi konsumen sasaran”.   

5) Keputusan Pembelian (Y) 

Menurut Peter dan Olson (2000:162) keputusan 

pembelian adalah: “Proses pengintegrasian yang 

mengkombinasikan pengetahuan untuk mengevaluasi dua atau 

lebih perilaku alternatif dan memilih salah satu diantaranya”. 

Jika konsumen tidak memiliki pengalaman dengan suatu 

produk, mereka cenderung untuk mempercayai merek yang 

disukai atau yang terkenal. Sedangkan untuk indikator 

keputusan konsumen ada 5 yaitu: 

a) Pengenalan masalah 
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b) Pencarian informasi  

c) Evaluasi alternatif  

d) Keputusan pembelian  

e) Perilaku pasca pembelian 

G. Metode Penelitian  

1. Jenis Penelitian  

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian 

deskriptif, yaitu menggambarkan keadaan  produk, harga, promosi dan 

tempat sehingga dalam penelitian ini mendapatkan kesimpulan.  

2. Tehnik Pengumpulan Data  

a. Data Primer  

1) Interview (wawancara) 

Yaitu teknik pengumpulan data dengan dengan 

mengadakan tanya jawab secara langsung dengan pihak 

perusahaan perumahan tipe 36 Zaujati Residence Parit Mayor 

Kota Pontianak dan para konsumen untuk memperoleh 

informasi yang berkaitan dengan penelitian. 

2) Observasi.  

Menurut M. Hariwijaya M. Djaelani (2004:44) 

observasi ialah: “Pengumpulan data secara sistematis melalui 

pengamatan dan pencatatan secara langsung”.     
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3) Kuesioner  

Menurut Sugiyono (2009: 199), kuesioner merupakan 

“Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberi seperangkat pertanyaan mengenai produk, harga, 

promosi dan tempat atau pernyataan tertulis kepada responden 

untuk dijawabnya”. Sehingga hasil dari kuesioner tersebut bisa 

memberikan kesimpulan tentang pengaruh  produk, harga, 

promosi dan tempat terhadap keputusan konsumen memilih 

perumahan tipe 36 Zaujati Residence.  

4) Dokumentasi  

Menurut Srikunto (2005:158) “Dokumentasi adalah 

mencari dan mengumpulkan data mengenai hal-hal yang 

berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, notulen, 

agenda, karangan, surat-surat, novel, iklan, gambar, dan profil 

perusahaan”. 

3. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif yang diperoleh 

dari jawaban kuesioner yang disebarkan kepada sejumlah responden 

mengenai keterangan-keterangan secara tertulis mengenai produk, 

harga, promosi dan tempat  yang dapat mempengaruhi konsumen dalam 

memilih perumahan tipe 36 Zaujati Residence. 

Sedangkan untuk menunjang pembahasan dalam penelitian ini 

maka sumber data yang digunakan adalah data primer. Menurut 
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Sunyoto, (2011:22) data primer adalah “Data yang dikumpulkan oleh 

peneliti untuk menjawab masalah penelitiannya secara khusus”. Data 

yang diperoleh secara langsung dari sumber data yaitu konsumen 

perumahan tipe 36 Zaujati Residence yang menjadi objek penelitian.  

4. Populasi dan Sampel  

Menurut Arikunto (2002:108) populasi adalah “Keseluruhan 

subjek penelitian”. Kaitannya dengan batasan tersebut, populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh konsumen yang telah membeli rumah pada 

Zaujari Residence yang mana pada Tahun 2013 konsumen yang 

mengambil rumah tipe 36 pada Zaujati Resedence berjumlah 106 

konsumen.  

Menurut Sugiono (2003:72) “Sampel adalah bagian dari jumlah 

dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”. Teknik 

sampling yang digunakan adalah tehnik sampling non probability 

dengan metode sampling jenuh: sampling jenuh adalah teknik 

pengambilan sampel dimana semua anggota populasi atau semua 

konsumen yang telah mengambil perumahan tipe 36 Zaujati Residence 

dari Tahun 2012, 2013 dan 2014 yang berjumlah 102 konsumen 

dijadikan sampel. Menurut M. Hariwijaya M. Djaelani (2004:47), 

terdapat empat faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan 

besarnya sampel pada suatu penelitian, yaitu : 

a. Presisi yang dikehendaki oleh mahasiswa. Dimana makin tinggi 

tingkat presisi yang dikehendaki, makin besar jumlah sampel yang 

harus diambil. 
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b. Rencana analisa. Besar kecilnya pengambilan sampel disesuaikan 

dengan kebutuhan analisa. 

c. Derajat keragaman dari populasi. Makin seragam populasi,, makin 

kecil sampel yang dapat diambil. Tetapi apabila populasi itu secara 

sempurna tidak seragam, maka hanya pencacahan lengkap yang 

dapat memberikan gambaran yang representatif. 

d. Tenaga, biaya, dan waktu. Jika menginginkan presisi yang tinggi, 

maka jumlah sampel harus besar. Tetapi bila dana, tenaga dan 

waktu terbatas maka tidak mungkin mengambil sampel yang besar 

dan ini berarti menurunkan presisi. 

 

5. Teknik Analisis Data 

Untuk memecahkan permasalahan pokok, maka digunakan metode 

analisis sebagai berikut: 

a. Analisis Verifikatif  

Penelitian Verifikatif adalah penelitian yang digunakan untuk 

menguji hipotesis dengan menggunakan perhitungan statistik. 

Penelitian ini digunakan untuk menguji pengaruh variabel 

independent (X) terhadap variabel dependent (Y) yang diteliti. 

Verifikatif berarti menguji teori dengan pengujian suatu hipotesis 

apakah diterima atau ditolak.  

b. Uji Validitas 

Uji validitas merupakan kemampuan dari indikator-indikator 

untuk mengukur tingkat keakuratan sebuah kuesioner antara 

variabel bebas atau harga, produk, promosi dan tempat yang 

disimbolkan dengan (X) dan variebel dependen atau keputusan 

konsumen yang disimbolkan dengan (Y). Artinya apakah kuesioner 

yang telah dibangun tersebut sudah valid atau belum. Menurut 

Sugiyono, (2009:101) dikatakan valid jika nilai korelasi di atas 0,30, 
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sedangkan untuk mengukur kevalidan kuesioner peneliti 

menggunakan program SPSS 18. 

c. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana 

suatu alat pengukur (kuesioner) dapat dipercaya/diandalkan. 

Reliabilitas menunjukkan konsistensi suatu alat pengukur didalam 

mengukur gejala yang sama antara variabel bebas (harga, produk, 

promosi dan tempat) atau dengan simbol (X) dengan variabel terikat 

atau keputusan nasabah dengan simbol (Y), dalam beberapa kali 

pelaksanaan pengukuran teknik cronbach alpha dengan 

menggunakan SPSS 18. Adapun   tolak   ukur   untuk   

menginterpretasikan   derajat   reliabilitas instrumen yang diperoleh 

sesuai dengan tabel berikut:  

Tabel 1.4 

Interpretasi Uji Reliabilitas  

Koefisien Korelasi Kreteria Reliabilitas 

0,81< r ≤ 1.00 Sangat tinggi 

0,61< r ≤ 0.80 Tinggi 

0,41< r ≤ 0.60 Cukup 

0,21< r ≤ 0.40 Rendah 

0,00< r ≤ 0.21 Cukup rendah 

    Sumber, Arikunto (2003:75) 

d. Uji Normalitas  

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai 

distribusi normal/tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki 

distribusi normal atau mendekati mendekati normal. Konsep dasar 
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dari uji normalitas Kolmogorov Smirnov adalah dengan 

membandingkan distribusi data (yang akan diuji normalitasnya) 

dengan distribusi normal baku. Distribusi normal baku adalah data 

yang telah ditransformasikan ke dalam bentuk Z-Score dan 

diasumsikan normal. Penerapan pada uji Kolmogorov Smirnov. 

Menurut Santoso (2002:35) adalah : “Jika signifikansi di bawah 

0,05 dan 0,01 berarti data yang akan diuji tidak berdistribusi normal 

dan sebaliknya jika signifikansi di atas 0,05 berarti data yang akan 

diuji berdistribusi normal”.  

e. Uji Regresi Korelasi  

Analisis kuantitatif dengan regresi berganda untuk 

mengetahui besarnya pengaruh secara kuantitatif dari suatu 

perubahan kejadian (variabel X) terhadap kejadian lainnya (variabel 

Y). Dalam penelitian ini, analisis regresi berganda berperan sebagai 

teknik statistik yang digunakan untuk menguji ada tidaknya 

pengaruh produk, harga, promosi dan tempat terhadap keputusan 

konsumen. Analisis regresi menggunakan rumus persamaan regresi 

berganda seperti yang dikutip dalam Sugiyono (2010:277), yaitu: 

Y = b0 + b1 X1 + b2X2 + b3X3
 + b4X4e 

Keterangan: 

Y    =  Keputusan konsumen 

b0   =  Nilai constan/reciprocel 

X1  =  Produk 
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X2  =  Harga  

X3  =  Promosi 

X4  =  Tempat   

b1 = koefisien regresi parsial, mengukur rata-rata nilai Y untuk tiap 

perubahan X1 dengan menganggap X2 dan X3 konstan.  

b2 = koefisien regresi parsial, mengukur rata-rata nilai Y untuk tiap 

perubahan X2 dengan menganggap X1 dan X3 konstan.  

b3 = koefisien regresi parsial, mengukur rata-rata nilai Y untuk tiap 

perubahan X3 dengan menganggap X1 dan X2 konstan. 

b4 = koefisien regresi parsial, mengukur rata-rata nilai Y untuk tiap 

perubahan X4 dengan menganggap X1, X2 dan X3 konstan. 

e    = standar error 

f. Koefisien Korelasi (r)  

Koefisien korelasi adalah nilai yang menunjukan 

kuat/tidaknya hubungan linier antar dua variabel. Koefisien korelasi 

biasa dilambangkan dengan huruf r dimana nilai r dapat bervariasi 

dari -1 sampai +1. Nilai r yang mendekati -1 atau +1 menunjukan 

hubungan yang kuat antara dua variabel tersebut dan nilai r yang 

mendekati 0 mengindikasikan lemahnya hubungan antara dua 

variabel tersebut. Sedangkan tanda + (positif) dan  – (negatif) 

memberikan informasi mengenai arah hubungan antara dua variabel 

tersebut. Jika bernilai + (positif) maka kedua variabel tersebut 

memiliki hubungan yang searah. Adapun rumusnya ialah:   
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Dimana: 

r = koefisien korelasi 

n = ukuran sampel 

x = nilai variabel bebas 

y = nilai variabel terikat 

Untuk mendapatkan penjelasan mengenai kuat atau tidaknya 

pengaruh dari variabel X terhadap variabel Y menurut Ridwan 

(2007:62) dapat ditafsirkan melalui tabel interpretasi di bawah ini:  

Tabel 1.5 

Interpretasi Koefisien Korelasi 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0.80 – 1.000 Sangat Kuat 

0.60 – 0.799 Kuat 

0.40 – 0.599 Cukup Kuat 

0.20 – 0.399 Rendah 

0.00 – 0.199 Sangat Rendah 
 

g. Kofesien Determinasi (R2) 

Menurut Widarjono (2005:39) mengemukakan uji 

determinasi adalah “Untuk mengetahui seberap besar kontribusi atau 

sumbangan pengaruh variabel bebas terhadap variasi naik turunnya 

variabel terikat”. Apabila didapat hasil yang mendekati angka 1 

maka sangat kuat pengaruhnya, apabila nilainya mendekati angka 0 

artinya semakin lemah variabel bebas dalam menerangkat variabel 

terikatnya. Adapun rumus uji determinasi sebagai berikut:   

𝑅2 =
ESS

TSS
=

∑(Ŷi − Y̅ )
2

∑(Yi − Y̅)
2  
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Dimana : 

a. ESS     = Jumlah kuadrat yang dijelaskan 

b. TSS     = Jumlah kuadrat total 

h. Pengujian Hipotesis  

Adalah suatu analisis untuk menguji pengaruh variabel bebas 

(produk, harga, promosi dan tempat) terhadap variabel terikat 

(keputusan konsumen memilih perumahan Zaujati Residence) 

dengan menggunakan uji instrumen yaitu: uji t dan uji F. 

1) Uji F 

Pada tahapan ini dilakukan pengujian terhadap variabel 

bebas atau produk, harga, promosi dan tempat, dengan simbol 

(X) apakah mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap 

variabel terikat  atau keputusan konsumen, degan simbol(Y). 

Dengan demikian akan dapat diketahui model hubungan 

fungsional antara produk, harga, promosi dan tempat dengan 

keputusan konsumen yang terbentuk pada penelitian ini. Jika 

hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai probabilitas (P 

value) < alpha 0,05, maka Ho ditolak dan H1 diterima, sehingga 

dapat dikatakan bahwa variabel bebas dari model regresi dapat 

menerangkan variabel terikat secara serempak. 

2) Uji t 

Pada tahapan ini dilakukan pengujian pengaruh masing-

masing variabel bebas atau produk, harga, promosi dan tempat 
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yang ada pada model secara individual mempunyai pengaruh 

terhadap keputusan konsumen (Y) yang signifikan. Jika hasil 

perhitungan menunjukkan bahwa nilai probabilitas (P value) < 

alpha 0,05, maka Ho ditolak dan H1 diterima. Dengan demikian 

variabel bebas dapat menerangkan variabel terikatnya secara 

parsial. 


