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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

PT.Graha Bina Sarana sebagai pengembang Mutiara Venue Rancaekek 

sengaja hadir untuk merespon masyarakat dalam pemenuhan akan kebutuhan 

perumahan dan permukiman. Rumah bukan sekedar bangunan untuk tempat 

beristirahat setelah seharian melakukan berbagai aktivitas, akan tetapi rumah 

merupakan keseimbangan yang harmonis antara bangunan, lingkungan dan 

penghuninya. Oleh karena itu, pembangunan perumahan dan permukiman harus 

dirancang sedemikain rupa sehingga mampu menciptakan suasana yang nyaman, 

aman, tenang, dan damai bagi para penghuninya. Pemilihan bahan bangunan 

dengan kualitas terbaik, dilengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana, dan 

aksesibilitas yang tinggi serta lingkungan yang asri merupakan komitmen PT.Graha 

Bina Sarana dalam melayani masyakarat. 

Sebagai tahap awal dari rencana pengembangan yang lebih luas dan lebih 

lengkap, PT Graha Bina Sarana membangun Mutiara Venue di atas tanah seluas 

23000 m2 yang berlokasi di Rancakihiang Rancaekek. Pemilihan lokasi yang 

memiliki tingkat aksesibilitas yang tinggi terhadap pusat pemerintahan dan 

perdagangan merupakan jaminan bagi terciptanya kehidupan para penghuni yang 

lebih dinamis. Investasi di bidang property merupakan investasi yang sangat 

menguntungkan, karena sektor ini terus berkembang seiring dengan meningkatnya 

jumlah penduduk dan pendapatan masyarakat. Pada sisi lain, ketersediaan lahan 

untuk pembangunan perumahan semakin terbatas, sehingga harga tanah terus 
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mengalami peningkatan. Sejalan dengan itu, dalam jangkauan Mutiara Venue 

terdapat pusat pendidikan baik tingkat menengah atas maupun perguruan tinggi. 

Berpikir jangka panjang adalah baik tetapi bertindak hari ini jauh lebih baik. Oleh 

karena itu, meraih kesempatan dan peluang yang ada saat ini adalah keputusan yang 

sangat tepat dan bijak, karena kesempatan dan peluang tidak akan datang berulang-

ulang. 

 

 

Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT.Graha Bina Sarana 

Sumber: Manajer HRD PT.Graha Bina Sarana 

 

Berdasarkan gambar di atas, struktur jabatan PT Graha Bina Sarana, Komisaris 

membawahi Direktur dan Direktur Utama,  selanjutnya membawahi manager 

pemasaran, manager keuangan, manager lapangan, manager proyek, marketing, 

perizinan, pelaksana proyek dam arsitek gambar.   
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4.1.1 Gambaran Umum Responden 

Penelitian dengan menyebarkan angket atau kuesioner sebanyak 140 

responden. Jumlah kuesioner yang terkumpul kembali sebanyak 140 eksemplar. 

Setelah dilakukan verifikasi, dari 140 kuesioner yang terkumpul ternyata semua 

item pernyataan-pernyataan diisi dengan lengkap. Dengan demikian kuesioner 

yang berjumlah 140 eksemplar tersebut seluruhnya dapat diolah. Berikut ini adalah 

tabel-tabel yang disusun untuk mengetahui gambaran umum mengenai responden. 

Tabel 4.1 

Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Keterangan Jumlah Persentase 

Pria 58 41.42% 

Wanita 82 58.58% 

Total  140 100% 
 Sumber : Data kuesioner yang telah diolah 

 Tabel 4.1 di atas menggambarkan distribusi karakteristik responden 

berdasarkan jenis kelamin. Dari data yang disajikan pada tabel di atas terlihat bahwa 

dari 140 orang yang diteliti, sebagian besar responden perempuan. Dari data yang 

disajikan pada tabel di atas terlihat bahwa dari 140 orang yang diteliti, sebagian 

besar responden perempuan . Mayoritas yang menjawab kuesioner perempuan 

dikarenakan yang lebih sering berada di lokasi tempat tinggal adalah istri. Keluarga 

yang menempati Mutiara Venue biasanya adalah keluarga muda dimana sebagian besar 

yang bekerja adalah suaminya. Pendapat tersebut masih diakui oleh mayoritas orang 

Indonesia bahwa ayah adalah seseorang yang bertanggung jawab dalam mencari 

nafkah.  

Keluarga muda ini umumnya berusaha untuk mencari tempat tinggal yang 

murah untuk membina rumah tangga (Hulukati, 2013). Menurut Kotler dan Keller : 

2016) para pemasar perlu untuk memberikan perhatian kepada perempuan seperti yang 
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dikutip Large advertising spreads are designed especially for women consumers. 

Artinya, perempuan pada umumnya lebih eksklusif dibandingkan dengan laki-laki 

dalam membeli suatu barang. Sehingga dapat dilihat bahwa pengelola Mutiara Venue 

penting untuk menyajikan suatu jasa dengan mempertimbangkan kebutuhan 

perempuan-perempuan pada keluarga muda tersebut.  

Tabel 4.2 

Data Responden Berdasarkan Usia 

Usia Jumlah 

Karyawan 

Persentase (%) 

< 20 tahun - - 

20 – 35 tahun 92 56.71% 

35 – 40 tahun 36 25.71% 
➢ 40 tahun 

12 8.57% 

Jumlah` 140 100 
 Sumber: Data primer yang telah diolah 

 

 Tabel 4.2 di atas menggambarkan distribusi karakteristik responden 

berdasarkan usia. Dari 140 orang yang diteliti. Rata – rata dari jumlah responden 

untuk usia minimal dapat membeli rumah di perumahan Mutiara Venue dari rentang 

usia 20-25 Tahun yang dimana banyak pasangan muda yang ingin segera memiliki 

hunian yang sebagaimana dengan rentang usia produktif seseorang dalam bekerja.  

Ditambah mayoritas penghuni Mutiara Venue adalah para perempuan yang baru 

menikah sehingga dikategorikan sebagai keluarga muda. Menurut Kotler dan Keller 

(2016) sangat penting memberikan perhatian kepada perempuan ketika 

menawarkan suatu barang atau jasa dikarenakan perempuan biasanya lebih 

eksklusif dibandingkan dengan laki-laki. Sehingga dapat dilihat target pasar dari 

pengelola Mutiara Venue adalah masyarakat menengah yang umumnya adalah 

keluarga baru yang mempunyai rencana untuk memiliki rumah. 
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Tabel 4.3 

Kategori Responden Berdasarkan Status martial 

Keterangan  Jumlah % 

Menikah  112 80% 

Belum menikah 28 20% 

Jumlah 140 100% 

 Sumber : Data primer yang telah diolah 

 Berdasarkan tabel 4.3 di atas dapat dilihat responden berdasarkan status 

martial dengan 112 responden dikategorikan sudah menikah karena hunian yang di 

tempati oleh konsumen untuk ditempati bersama keluarga dan yang 28 responden 

belum menikah untuk tabungan investasi kedepan yang dimana nantinya akan 

menjadi hunian masa depan. 

Tabel 4.4 

Kategori Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir 

Keterangan  Jumlah % 

SLTP - - 

SLTA - - 

Diploma  85 60.71% 

S1/S2/S3 55 39.29% 

Jumlah 140 100% 

 Sumber : Data primer yang telah diolah 

 Berdasarkan tabel 4.4 di atas dapat dilihat responden berdasarkan 

Pendidikan terakhir yang mayoritas di kategorikan di Pendidikan Diploma sebesar 

85 orang dan 55 orang Pendidikan berdasarkan jenjang sarjana. Karena Menurut  

Redja Mudyahardjo [Sulistiawan, 2016: 18] pengertian pendidikan dapat dibagi 

menjadi tiga pandangan yang berbeda, yakni secara sempit, luas dan alternatif. 

Definisi pendidikan secara luas dapat diartikan pendidikan sebagai dasar hidup. 

Pendidikan adalah segala pengalaman belajar yang berlangsung dalam lingkungan 

dan sepanjang hidup (long life education) 
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Tabel 4.5 

Kategori Responden Berdasarkan Pekerjaan 

Keterangan  Jumlah % 

PNS 52 37.14% 

TNI 2 1.49% 

POLRI 6 4.28% 

Pegawai swasta 41 29.28% 

Profesional 10 7.14% 

Lainnya  29 20.71% 

Jumlah 140 100% 

 Sumber : Data primer yang telah diolah 

 Berdasarkan tabel 4.5 di atas dapat dilihat responden berdasarkan Pekerjaan 

yang dimana digolongkan sebagai PNS, POLRI, TNI, Pegawai Swasta, dan 

Profesional karena masing – masing responden memiliki latar belakang pekerjaan 

yang sesuai dengan keahlianya untuk menambah penghasilan . Peter Jarvis ( 2016: 

21 ), profesi merupakan suatu pekerjaan yang didasarkan pada studi intelektual dan 

latihaan yang khusus, tujuannya iyalah untuk  menyediakan pelayanan ketrampilan 

terhadap yang lain dengan bayaran maupun upah tertentu.  

Tabel 4.6 

Kategori Responden Berdasarkan Penghasilan perbulan 

Keterangan  Jumlah % 

< Rp 1 jt - - 

2 - 3 jt - - 

3 – 4 jt - - 

>5 jt 140 100% 

Jumlah 140 100% 

 Sumber : Data primer yang telah diolah 

 Berdasarkan tabel 4.6 di atas dapat dilihat responden berdasarkan 

penghasilan perbulan rata- rata responden harus memiliki penghasilan diatas lima 

juta rupiah perbulan. Satu hal yang berdampak pada pembelian perumahan di 

Mutiara Venue adalah kategori penghasilan yang harus memenuhi persyaratan 

administari dalam membeli satu hunian yang akan ditempati.  



72 

 

Tabel 4.7 

Kategori Responden Berdasarkan Tipe Rumah 

Keterangan  Jumlah % 

T 40 90 64.28% 

T 48 50 35.72% 

Jumlah 140 100% 

 Sumber : Data primer yang telah diolah 

 Berdasarkan tabel 4.7 di atas dapat dilihat responden berdasarkan tipe 

rumah yang di golongkan menjadi dua tipe 40 dan 48 disini responden memiliki 

keinginan yang berbeda dengan luas bangunan yang akan mereka tempati nantinya.  

 

4.2 Tanggapan Konsumen Terhadap Bauran Pemasaran 

  Statistik deskriptif dijelaskan dalam buku Aplikasi Analisi Multivariete 

Ghozali (2013) bahwa statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskriptif 

suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, 

maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness (kemencengan 

distribusi). Selain itu, analisis deskriptif juga menggunakan frekuensi jawaban 

setiap item pertanyaan yang akan dikelompokkan menjadi dua kelompok, bobot 

satu sampai tiga dikelompokkan ke dalam kategori kecenderungan kurang baik, 

sedangkan bobot empat sampai lima dikelompokkan dalam kategori kecenderungan 

baik.  

Berikut disajikan hasil uji statistik deskriptif dalam penelitian ini:  

4.2.1 Tanggapan Responden Terhadap Produk  

Berdasarkan sebelas indikator pada variabel produk, maka dibuat item 

pertanyaan sebanyak dua puluh dua item. Berikut ini adalah nilai deskriptif masing-

masing pertanyaan terhadap dua puluh dua pertanyaan dalam variabel produk.  
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Pertanyaan variabel produk pertama adalah mengenai seberapa luas ruang tamu 

berbagai tipe Mutiara Venue yang ditanggapi oleh responden sebagai berikut: 

Tabel 4.8 

Design perumahan Mutiara Venue Rancaekek 

Tanggapan Frekuensi Bobot Skor Persentase  

Sangat Setuju 20 5 100 14 

Setuju 98 4 392 70 

Cukup setuju 12 3 36 9 

Tidak setuju 5 2 10 4 

Sangat Tidak Setuju 5 1 5 4 

Jumlah 140   543 100 

Rata-rata     3,88   
Sumber: Data kuesioner yang telah diolah 

Berdasarkan tabel memperlihatkan tanggapan responden mengenai 

tanggapan design perumahan Mutiara Venue Rancaekek menarik sebanyak 20 

responden menjawab sangat setuju dan 98 responden menjawab setuju bahwa design 

perumahan Mutiara Venue Rancaekek menarik, sedangkan sisanya sebanyak 12 

orang menjawab cukup setuju, 5 orang menjawab tidak setuju, dan 5 orang menjawab 

sangat tidak setuju bahwa design perumahan Mutiara Venue Rancaekek menarik 

dengan rata-rata skor 3.88 dan berada pada skala interval  4,19 – 5,00 yang artinya 

desain rumah di  perumahan Mutiara Venue Rancaekek menarik.  

Tabel 4.9 

Kualitas bahan baku di Perumahan Mutiara Venue 

Tanggapan Frekuensi Bobot Skor Persentase 

Sangat Setuju 21 5 105 15 

Setuju 86 4 344 61 

Cukup setuju 22 3 66 16 

Tidak setuju 6 2 12 4 

Sangat Tidak Setuju 5 1 5 4 

Jumlah 140   532 100 

Rata-rata     3,80   
Sumber : Data kuesioner yang telah diolah 
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Berdasarkan tabel atas memperlihatkan tanggapan responden mengenai 

kualitas bahan baku di Perumahan Mutiara Venue mayoritas menyatakan setuju 

atau baik. Sebanyak 21 responden menjawab sangat setuju dan 86 responden 

menjawab setuju, sedangkan sisanya sebanyak 22 orang menjawab cukup setuju, 6 

orang menjawab tidak setuju, dan 5 orang menjawab sangat tidak setuju bahwa rumah 

di Perumahan Mutiara Venue nyaman memiliki kualitas bahan yang baik. Dengan 

rata-rata skor 3.80 dan berada pada skala interval 3,40 – 4,19 yang artinya  

Kemampuan suatu produk yang dinilai memiliki kinerja dan fungsi yang bagus 

Sweeney & Soutar dalam Tjiptono (2011:376) 

Tabel 4.10 

Citra perumahan dimata konsumen 

Tanggapan Frekuensi Bobot Skor Persentase (%) 

Sangat Setuju 12 5 60 9 

Setuju 82 4 328 59 

Cukup setuju 27 3 81 19 

Tidak setuju 12 2 24 9 

Sangat Tidak Setuju 7 1 7 5 

Jumlah 140   500 100 

Rata-rata     3,57   
Sumber : Data kuesioner yang telah diolah 

Berdasarkan tabel di atas memperlihatkan tanggapan responden mengenai 

tanggapan Citra perumahan dimata konsumen Sebanyak 12 responden menjawab 

sangat setuju dan 82 responden menjawab setuju, sedangkan sisanya sebanyak 27 

orang menjawab cukup setuju, 12 orang menjawab tidak setuju, dan 2 orang 

menjawab sangat tidak setuju bahwa perumahan Mutiara Venue  memiliki citra 

yang baik di mata konsumen dengan rata-rata skor 3.57 dan berada pada skala 

interval 3,40 – 4,19. Menurut Parasuraman dalam Lupiyoadi (2013:182) 
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penampilan dan kemampuan saran dan prasana fisik dan keadaan lingkungan 

sekitarnya adalah bukti nyata dan pelayanan yang diberikan. 

Tabel 4.11 

Kesesuaian Tipe ukuran rumah dengan yang dibutuhkan 

Tanggapan Frekuensi Bobot Skor Persentase  

Sangat Setuju 19 5 95 14 

Setuju 87 4 348 62 

Cukup setuju 20 3 60 14 

Tidak setuju 10 2 20 7 

Sangat Tidak Setuju 4 1 4 3 

Jumlah 140   527 100 

Rata-rata     3,76   

Sumber : Data kuesioner yang telah diolah 

Berdasarkan tabel di atas memperlihatkan tanggapan responden mengenai 

tanggapan Kesesuaian Tipe ukuran rumah dengan yang dibutuhkan Sebanyak 19 

responden menjawab sangat setuju dan 87 responden menjawab setuju, sedangkan 

sisanya sebanyak 20 orang menjawab cukup setuju, 10 orang menjawab tidak 

setuju, dan 4 orang menjawab sangat tidak setuju bahwa.  Dengan rata-rata skor 

3.76 dan berada pada skala interval   3,40 – 4,19 yang artinya Tipe ukuran rumah 

dengan yang dibutuhkan di Perumahan Mutiara Venue  sudah sesuai. prasana fisik 

perusahaan dan keadaan lingkungan sekitarnya adalah bukti nyata dan pelayanan 

yang diberikan.  

Tabel 4.12 

Kualitas drainase (pembuangan massa air ) 

 Tanggapan    Frekuensi Bobot Skor Persentase 

Sangat Setuju 18 5 90 13 

Setuju 74 4 296 53 

Cukup setuju 26 3 78 19 

Tidak setuju 10 2 20 7 

Sangat Tidak Setuju 12 1 12 9 

Jumlah 140   496 100 

Rata-rata     3,54   
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Berdasarkan tabel di atas memperlihatkan tanggapan responden mengenai 

Kualitas drainase (pembuangan massa air ) sebanyak 18 responden menjawab sangat 

setuju dan 74 responden menjawab setuju, sedangkan sisanya sebanyak 26 orang 

menjawab cukup setuju, 10 orang menjawab tidak setuju, dan 12 orang menjawab 

sangat tidak setuju bahwa kualitas drainase (pembuangan massa air ) sudah memiliki 

kualitas drainase yang baik yang memberikan kenyaman penghuni dengan rata-rata 

skor 3.54 dan berada pada skala interval   3,40 – 4,19 yang artinya Perumahan 

Mutiara Venue   

Tabel 4.13 

Kekuatan kontruksi struktur bangunan 

 

Tanggapan    Frekuensi Bobot Skor Persentase 

Sangat Setuju 18 5 90 13 

Setuju 64 4 256 46 

Cukup setuju 32 3 96 23 

Tidak setuju 19 2 38 14 

Sangat Tidak Setuju 7 1 7 5 

Jumlah 140   487 100 

Rata-rata     3,48   

 

 

Berdasarkan tabel di atas memperlihatkan tanggapan responden mengenai 

Kekuatan kontruksi struktur bangunan sebanyak 18 menjawab sangat setuju dan 64 

responden menjawab setuju, sedangkan sisanya sebanyak 32 orang menjawab cukup 

setuju, 19 orang menjawab tidak setuju, dan 7 orang menjawab sangat tidak setuju 

bahwa Perumahan Mutiara Venue memiliki kekuatan kontruksi atau struktur 

bangunan yang baik dan kokoh, dengan rata-rata skor 3.48 dan berada pada skala 

interval   3,40 – 4,19.  
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Tabel 4.14 

Kesesuaian akses jalan Perumahan 

 

Tanggapan Frekuensi Bobot Skor Persentase 

Sangat Setuju 17 5 85 12 

Setuju 48 4 192 34 

Cukup setuju 58 3 174 41 

Tidak setuju 12 2 24 9 

Sangat Tidak Setuju 5 1 5 4 

Jumlah 140  480 100 

Rata-rata  
 3,43  

 

Berdasarkan tabel di atas memperlihatkan tanggapan responden mengenai 

Kesesuaian akses jalan Perumahan menjawab sangat setuju sebanyak 17 responden 

dan 48 responden menjawab setuju, sedangkan sisanya sebanyak 58 orang menjawab 

cukup setuju, 12 orang menjawab tidak setuju, dan 5 orang menjawab sangat tidak 

setuju dengan rata-rata skor 3.43 dan berada pada skala interval 3,40 – 4,19 yang 

artinya perumahan Mutiara Venue  memiliki akses jalan yang mudah dituju.  

Tabel 4.15 

Kesesuaian ketersediaan listrik 

 

Tanggapan Frekuensi Bobot Skor Persentase 

Sangat Setuju 19 5 95 14 

Setuju 36 4 144 26 

Cukup setuju 34 3 102 24 

Tidak setuju 36 2 72 26 

Sangat Tidak Setuju 15 1 15 11 

Jumlah 140  428 100 

Rata-rata  
 3,06  

 

Berdasarkan tabel di atas memperlihatkan tanggapan responden mengenai 

Kesesuaian ketersediaan listrik menjawab sangat setuju sebanyak 19 responden dan 

36 responden menjawab setuju, sedangkan sisanya sebanyak 34 orang menjawab cukup 

setuju, 36 orang menjawab tidak setuju, dan 15 orang menjawab sangat tidak setuju 
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dengan rata-rata skor 3.06 dan berada pada skala interval   2,60 – 3,39 hal ini 

menunjukkan bahwa Perumahan Mutiara Venue belum sepenuhnya menyediakan 

fasilitas listrik dengan kapasitas yang memadai sesuai dengan kebutuhan rumah 

tangga, hal ini karena kapasitas listrik yang dipasang minimal 900 watt.  

Tabel 4.16 

Ketersediaan  jaringan telekomunikasi 

Tanggapan Frekuensi Bobot Skor Persentase 

Sangat Setuju 11 5 55 8 

Setuju 81 4 324 58 

Cukup setuju 28 3 84 20 

Tidak setuju 12 2 24 9 

Sangat Tidak Setuju 8 1 8 6 

Jumlah 140  495 100 

Rata-rata  
 3,54  

 

Berdasarkan tabel di atas memperlihatkan tanggapan responden mengenai 

Ketersediaan  jaringan telekomunikasi menjawab sangat setuju sebanyak 11 

responden dan 81 responden menjawab setuju, sedangkan sisanya sebanyak 28 orang 

menjawab cukup setuju, 12 orang menjawab tidak setuju, dan 8 orang menjawab sangat 

tidak setuju bahwa perumahan Mutiara Venue telah memberikan fasilitas jarigan 

telekomunikasi. Fasilitas tersebut meliputi tiang pancang yang siap dilalui kabel-

kabel apabila penghuni akan memasang jaringan telekomunikasi. Konsumen 

merupakan individu yang unik dengan preferensi, perasaan dan emosi masing-

masing. Rata-rata skor 3.54 dan berada pada skala interval  3,40 – 4,19.  

  

 

 

 

 

 

 Tabel 4.17 

Ketersediaan air memenuhi kebutuhan konsumen 



79 

 

Tanggapan Frekuensi Bobot Skor Persentase 

Sangat Setuju 21 5 105 15 

Setuju 62 4 248 44 

Cukup setuju 31 3 93 22 

Tidak setuju 7 2 14 5 

Sangat Tidak Setuju 19 1 19 14 

Jumlah 140  479 100 

Rata-rata  
 3,54  

 

Berdasarkan tabel di atas memperlihatkan tanggapan responden mengenai 

Ketersediaan air memenuhi kebutuhan konsumen menjawab sangat setuju sebanyak 

21 responden dan 62 responden menjawab setuju, sedangkan sisanya sebanyak 31 

orang menjawab cukup setuju, 7 orang menjawab tidak setuju, dan 19 orang menjawab 

sangat tidak setuju yang artinya Perumahan Mutiara Venue memiliki ketersediaan 

air yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen dengan rata-rata skor 3.54 dan 

berada pada skala interval 3,40 – 4,19.  

Tabel 4.18 

Kualitas air besih di Perumahan Mutiara Venue 

Tanggapan Frekuensi Bobot Skor Persentase 

Sangat Setuju 21 5 105 15 

Setuju 93 4 372 66 

Cukup setuju 10 3 30 7 

Tidak setuju 8 2 16 6 

Sangat Tidak Setuju 8 1 8 6 

Jumlah 140  531 100 

Rata-rata  
 3,79  

Berdasarkan tabel di atas memperlihatkan tanggapan responden mengenai 

Kualitas air besih di Perumahan Mutiara Venue menjawab sangat setuju sebanyak 

21 responden dan 93 responden menjawab setuju, sedangkan sisanya sebanyak 10 

orang menjawab cukup setuju, 8 orang menjawab tidak setuju, dan 8 orang menjawab 

sangat tidak setuju mayoritas menyatakan setuju  dengan rata-rata skor 3.79 dan 
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berada pada skala interval  3,40 – 4,19 yang artinya Perumahan Mutiara Venue  

memiliki kualitas air yang bersih.  

 

Tabel 4.19 

Ketersediaan pembuangan sampah di Mutiara Venue 

Tanggapan Frekuensi Bobot Skor Persentase 

Sangat Setuju 20 5 100 14 

Setuju 70 4 280 50 

Cukup setuju 12 3 36 9 

Tidak setuju 16 2 32 11 

Sangat Tidak Setuju 22 1 22 16 

Jumlah 140  470 112 

Rata-rata  
 3,36  

 

Berdasarkan tabel di atas memperlihatkan tanggapan responden mengenai 

Ketersediaan pembuangan sampah di Mutiara Venue menjawab sangat setuju 

sebanyak 20 responden dan 70 responden menjawab setuju, sedangkan sisanya 

sebanyak 12 orang menjawab cukup setuju, 16 orang menjawab tidak setuju, dan 22 

orang menjawab sangat tidak setuju artinya Perumahan Mutiara Venue telah 

menyiapkan area khusus tempat pembuangan sampah yang jauh dari lokasi 

perumahan sehingga tidak menimbulkan bau tidak sedap. Hal ini menunjukkan 

bahwa Perumahan Mutiara Venue  telah memberikan perhatian dan kemudahan 

bagi penghuni. Mayoritas menyatakan cukup setuju dengan rata-rata skor 3.36 dan 

berada pada skala interval 2,60 – 3,39.  
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Tabel 4.20 

Kondisi kebersihan udara di Mutiara Venue 

Tanggapan Frekuensi Bobot Skor Persentase 

Sangat Setuju 18 5 90 13 

Setuju 68 4 272 49 

Cukup setuju 22 3 66 16 

Tidak setuju 14 2 28 10 

Sangat Tidak Setuju 18 1 18 13 

Jumlah 140  474 100 

Rata-rata  
 3,39  

 

Berdasarkan tabel di atas memperlihatkan tanggapan responden mengenai 

Kondisi kebersihan udara di Mutiara Venue menjawab sangat setuju sebanyak 18 

responden dan 68 responden menjawab setuju, sedangkan sisanya sebanyak 22 orang 

menjawab cukup setuju, 14 orang menjawab tidak setuju, dan 18 orang menjawab 

sangat tidak setuju dengan rata-rata skor 3.39 dan berada pada skala interval  3,60 – 

3,39 yang artinya di lingkungan Perumahan Mutiara Venue memiliki udara yang 

bersih. Hal ini karena lokasi perumahan yang masih banyak sawah-sawah sehingga 

tidak banyak menimbulkan volusi. 

Tabel 4.21 

Tingkat keamanan di lingkungan Perumahan Mutiara Venue 

Tanggapan Frekuensi Bobot Skor Persentase 

Sangat Setuju 23 5 115 16 

Setuju 66 4 264 47 

Cukup setuju 25 3 75 18 

Tidak setuju 12 2 24 9 

Sangat Tidak Setuju 14 1 14 10 

Jumlah 140  492 100 

Rata-rata  
 3,51  

 

Berdasarkan tabel di atas memperlihatkan tanggapan responden mengenai 

tanggapan tingkat keamanan di lingkungan Perumahan Mutiara Venue menjawab 

sangat setuju sebanyak 23 responden dan 66 responden menjawab setuju, sedangkan 
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sisanya sebanyak 25 orang menjawab cukup setuju, 12 orang menjawab tidak setuju, 

dan 14 orang menjawab sangat tidak setuju. Mayoritas menyatakan setuju  dengan 

rata-rata skor 3.51 dan berada pada skala interval  3,40 – 4,19 yang artinya tingkat 

keamanan di lingkungan Perumahan Mutiara Venue terjaga. Hal ini karena 

ketersedian pengamanan 24 jam dengan akses satu pintu sehingga pengawasan 

lebih terjaga. 

Tabel 4.22 

Potensi bebas banjir di Perumahan Mutiara Venue 

Tanggapan Frekuensi Bobot Skor Persentase 

Sangat Setuju 18 5 90 13 

Setuju 65 4 260 46 

Cukup setuju 32 3 96 23 

Tidak setuju 19 2 38 14 

Sangat Tidak Setuju 6 1 6 4 

Jumlah 140  490 100 

Rata-rata  
 3,50  

 

Berdasarkan tabel di atas memperlihatkan tanggapan responden mengenai 

tanggapan potensi bebas banjir di Perumahan Mutiara Venue menjawab sangat 

setuju sebanyak 18 responden dan 65 responden menjawab setuju, sedangkan sisanya 

sebanyak 32 orang menjawab cukup setuju, 19 orang menjawab tidak setuju, dan 6 

orang menjawab sangat tidak setuju, mayoritas menyatakan setuju Perumahan 

Mutiara Venue bebas banjir. Wilayah perumahan Mutiara Venue merupakan daerah 

yang tidak berpotensi banjir karena lokasi tidak landai dan memiliki drainase yang 

baik. dengan rata-rata skor 3.51 dan berada pada skala interval  3,40 – 4,19.  
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Tabel 4.23 

Tingkat keamanan privasi penghuni di Perumahan Mutiara Venue 

Tanggapan Frekuensi Bobot Skor Persentase 

Sangat Setuju 13 5 65 9 

Setuju 63 4 252 45 

Cukup setuju 33 3 99 24 

Tidak setuju 21 2 42 15 

Sangat Tidak Setuju 10 1 10 7 

Jumlah 140  468 100 

Rata-rata  
 3,34  

Berdasarkan tabel di atas memperlihatkan tanggapan responden mengenai 

tanggapan Tingkat keamanan privasi penghuni di Perumahan Mutiara Venue 

menjawab sangat setuju sebanyak 13 responden dan 63 responden menjawab setuju, 

sedangkan sisanya sebanyak 33 orang menjawab cukup setuju, 21 orang menjawab 

tidak setuju, dan 10 orang menjawab sangat tidak setuju, mayoritas menyatakan setuju 

perumahan Mutiara Venue memiliki tingkat keamanan privasi penghuni bagi 

penghuninya. Hal ini sebagai kemampuan perusahaan untuk memberikan 

pelayanan sesuai yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya dengan rata-rata skor 

3.34 dan berada pada skala interval 2,60 – 3,39.  

Tabel 4.24 

Keindahan lingkungan di Perumahan Mutiara Venue 

Tanggapan Frekuensi Bobot Skor Persentase 

Sangat Setuju 12 5 60 9 

Setuju 64 4 256 46 

Cukup setuju 39 3 117 28 

Tidak setuju 20 2 40 14 

Sangat Tidak Setuju 5 1 5 4 

Jumlah 140  478 100 

Rata-rata  
 3,41  
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Berdasarkan tabel di atas memperlihatkan tanggapan responden mengenai 

tanggapan Keindahan lingkungan di Perumahan Mutiara Venue menjawab sangat 

setuju sebanyak 12 responden dan 64 responden menjawab setuju, sedangkan sisanya 

sebanyak 39 orang menjawab cukup setuju, 20 orang menjawab tidak setuju, dan 5 

orang menjawab sangat tidak setuju, mayoritas menyatakan setuju dengan rata-rata 

skor 3.41 dan berada pada skala interval   3,40 – 4,19 yang artinya keindahan 

lingkungan di Perumahan Mutiara Venue sudah memadai. Hal ini karena 

perumahan telah menyediakan lahan hijau bagi penghuni yang dapat memberikan 

ketenangan, kesejukan dan tempat bersantai atau joging track. 

Tabel 4.25 

Kesesuaian taman bermain di perumahan Mutiara Venue 

Tanggapan Frekuensi Bobot Skor Persentase 

Sangat Setuju 19 5 95 14 

Setuju 82 4 328 59 

Cukup setuju 12 3 36 9 

Tidak setuju 12 2 24 9 

Sangat Tidak Setuju 15 1 15 11 

Jumlah 140  498 100 

Rata-rata  
 3,56  

 

Berdasarkan tabel di atas memperlihatkan tanggapan responden mengenai 

tanggapan Kesesuaian taman bermain di perumahan Mutiara Venue  menjawab 

sangat setuju sebanyak 19 responden dan 82 responden menjawab setuju, sedangkan 

sisanya sebanyak 12 orang menjawab cukup setuju, 12 orang menjawab tidak setuju, 

dan 15 orang menjawab sangat tidak setuju, mayoritas menyatakan setuju yang 

artinya Perumahan Mutiara Venue memiliki tempat bermain dengan fasilitas sesuai 

dengan kebutuhan anak-anak. Hal ini dilakukan karena mayoritas penghuni adalah 



85 

 

keluarga muda yang rata-rata memiliki anak-anak balita dengan rata-rata skor 3.56 

dan berada pada skala interval 3,40 – 4,19 

Tabel 4.26 

Kesesuaian tempat ibadah di Perumahan Mutiara Venue 

 

Tanggapan Frekuensi Bobot Skor Persentase 

Sangat Setuju 21 5 105 15 

Setuju 72 4 288 51 

Cukup setuju 28 3 84 20 

Tidak setuju 13 2 26 9 

Sangat Tidak Setuju 6 1 6 4 

Jumlah 140  509 100 

Rata-rata  
 3,64  

 

Berdasarkan tabel di atas memperlihatkan tanggapan responden mengenai 

tanggapan Kesesuaian tempat ibadah di Perumahan Mutiara Venue menjawab 

sangat setuju sebanyak 21 responden dan 72 responden menjawab setuju, sedangkan 

sisanya sebanyak 28 orang menjawab cukup setuju, 13 orang menjawab tidak setuju, 

dan 6 orang menjawab sangat tidak setuju, mayoritas menyatakan setuju bahwa 

Perumahan Mutiara Venue  telah menyediakan tempat ibadah dalam hal ini adalah 

masjid karena mayoritas beragama Islam dengan rata-rata skor 3.64 dan berada 

pada skala interval 3,40 – 4,19.  

Tabel 4.27 

Kesesuaian sarana Pendidikan di Perumahan Mutiara Venue 

 

Tanggapan Frekuensi Bobot Skor Persentase 

Sangat Setuju 21 5 105 15 

Setuju 74 4 296 53 

Cukup setuju 11 3 33 8 

Tidak setuju 15 2 30 11 

Sangat Tidak 

Setuju 
19 1 

19 
14 

Jumlah 140  483 100 

Rata-rata  
 3,45  
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Berdasarkan tabel di atas memperlihatkan tanggapan responden mengenai 

tanggapan kesesuaian sarana Pendidikan di Perumahan Mutiara Venue menjawab 

sangat setuju sebanyak 21 responden dan 74 responden menjawab setuju, sedangkan 

sisanya sebanyak 11 orang menjawab cukup setuju, 15 orang menjawab tidak setuju, 

dan 19 orang menjawab sangat tidak setuju. Mayoritas menyatakan setuju hal ini 

karena di lingkungan perumahan tersedia TK dan taman bermain serta akses 

sekolah berada di luar perumahan walaupun masih dalam satu wilayah perumahan 

dengan rata-rata skor 3.45 dan berada pada skala interval 3,40 – 4,19 yang artinya 

Perumahan Mutiara Venue memiliki sarana pendidikan yang sesuai.  

Tabel 4.28 

Tingkat kepastian status kepemilikan rumah di Perumahan Mutiara venue 

 

Tanggapan Frekuensi Bobot Skor Persentase 

Sangat Setuju 19 5 95 14 

Setuju 67 4 268 48 

Cukup setuju 31 3 93 22 

Tidak setuju 14 2 28 10 

Sangat Tidak Setuju 9 1 9 6 

Jumlah 140  493 100 

Rata-rata  
 3,52  

Berdasarkan tabel di atas memperlihatkan tanggapan responden mengenai 

tanggapan Tingkat kepastian status kepemilikan rumah di Perumahan Mutiara 

Venue menjawab sangat setuju sebanyak 19 responden dan 67 responden menjawab 

setuju, sedangkan sisanya sebanyak 31 orang menjawab cukup setuju, 14 orang 

menjawab tidak setuju, dan 9 orang menjawab sangat tidak setuju artinya status 

kepemilikan rumah menjadi  hak penghuni sepenuhnya apabila sudah memenuhi 

syarat-syarat kepemilikan mayoritas menyatakan setuju dengan rata-rata skor 3.52 

dan berada pada skala interval 3,40 – 4,19 . 
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Tabel 4.29 

Kualitas Lahan RTH (Ruang Terbuka Hijau) di Perumahan Mutiara Venue 

Tanggapan Frekuensi Bobot Skor Persentase 

Sangat Setuju 18 5 90 13 

Setuju 75 4 300 54 

Cukup setuju 26 3 78 19 

Tidak setuju 9 2 18 6 

Sangat Tidak Setuju 12 1 12 9 

Jumlah 140  498 100 

Rata-rata  
 3,56  

 

Berdasarkan tabel di atas memperlihatkan tanggapan responden mengenai 

tanggapan Kualitas Lahan RTH (Ruang Terbuka Hijau) di Perumahan Mutiara 

Venue menjawab sangat setuju sebanyak 18 responden dan 75 responden menjawab 

setuju, sedangkan sisanya sebanyak 26 orang menjawab cukup setuju, 9 orang 

menjawab tidak setuju, dan 12 orang menjawab sangat tidak setuju. Mayoritas  

menyatakan setuju yang artinya perumahan Mutiara Venue  telah menyediakan 

lahan terbuka hijau yang dapat dimanfaatkan penghuni untuk bersantai dan 

menikmati suasan di perumahan.dengan rata-rata skor 3.56 dan berada pada skala 

interval   3,40 – 4,19.  
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Tabel 4.30 

Tanggapan responden mengenai Produk 

Produk 

Rata-

rata No Indikator 

Kategori Jawaban 

SS 

5 

S 

4 

CS 

3 

TS 

2 

STS 

1 

1 Daya Tarik design 

perumahan yang ditawarkan 
20 98 12 5 5 3,88 

2 Kualitas bahan baku di 

Perumahan Mutiara Venue 
21 86 22 6 5 3,80 

3 Citra perumahan dimata 

konsumen 
12 82 27 12 7 3,57 

4 Kesesuaian Tipe ukuran 

rumah dengan yang 

dibutuhkan 

19 87 20 10 4 3,76 

5 Kualitas drainase 

(pembuangan massa air ) di 

Perumahan Mutiara Venue 

18 74 26 10 12 3,54 

6 Kekuatan kontruksi struktur 

bangunan  Perumahan 

Mutiara Venue 

18 64 32 19 7 3,48 

7 Kesesuaian akses jalan 

Perumahan Mutiara Venue 
17 48 58 12 5 3,43 

8 Kesesuaian ketersediaan 

listrik di Perumahan 

Mutiara Venue 

19 36 34 36 15 3,06 

9 Ketersediaan  jaringan 

telekomunikasi di 

Perumahan Mutiara Venue 

11 81 28 12 8 3,54 

10 Ketersediaan air memenuhi 

kebutuhan konsumen 

Mutiara Venue 

21 62 31 7 19 3,42 

11 Kualitas air besih di 

Perumahan Mutiara Venue 
21 93 10 8 8 3,79 

12 Ketersediaan pembuangan 

sampah di Mutiara Venue 
20 70 12 16 22 3,36 

13 Kondisi kebersihan udara di 

Mutiara Venue 
18 68 22 14 18 3,39 

14 Tingkat keamanan di 

lingkungan Perumahan 

Mutiara Venue 

23 66 25 12 14 3,51 

15 Potensi bebas banjir di 

Perumahan Mutiara Venue 
18 65 32 19 6 3,50 



89 

 

16 Tingkat keamanan privasi 

penghuni di Perumahan 

Mutiara Venue 

13 63 33 21 10 3,34 

17 Keindahan lingkungan di 

Perumahan Mutiara Venue 
12 64 39 20 5 3,41 

18 Kesesuaian taman bermain 

di perumahan Mutiara 

Venue 

19 82 12 12 15 3,56 

19 Kesesuaian tempat ibadah 

di Perumahan Mutiara 

Venue 

21 72 28 13 6 3,64 

20 Kesesuaian sarana 

Pendidikan di Perumahan 

Mutiara Venue 

21 74 11 15 19 3,45 

21 

Tingkat kepastian status 

kepemilikan rumah di 

Perumahan Mutiara venue 

19 67 31 14 9 3,52 

22 

Kualitas Lahan RTH 

(Ruang Terbuka Hijau) di 

Perumahan Mutiara Venue 

18 75 26 9 12 3,56 

 Frekuensi   399 1577 571 302 231 3,52 

 Persentase setiap pilihan 1995 6308 1713 604 231  

 Kecenderungan variabel 

produk 
92,3 7,7   

 

Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan produsen untuk 

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

pemenuhan kebutuhan atau keinginan pasar. Dalam produk terdapat istilah yang 

dinamakan core benefit atau manfaat utama dari Perumahan Mutiara Venue yang 

akan ditawarkan kepada pembeli yaitu sebagai tempat tinggal. Basic product yang 

diamati dalam penelitian ini adalah mengenai desain, lokasi, ruang tamu, kamar, 

dapur, ventilasi, air dan listrik sebagai kebutuhan dasar seseorang dalam tempat 

tinggal. Namun, setiap orang juga memiliki keinginan, di samping kebutuhan 

terhadap suatu tempat tinggal yang dibeli. Hal tersebutlah yang dinamakan sebagai 

nilai, perbandingan antara manfaat dengan pengorbanan.  
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Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa tingkat kecenderungan pelanggan dalam 

memberikan penilaian baik terhadap produk adalah sebesar 92,3%, sedangkan 

sisanya sebesar 7,7% memberikan penilaian yang kurang baik. Hal ini menandakan 

masih banyak pelanggan yang memberikan penilaian kurang baik kepada 

Perumahan Mutiara Venue. Beberapa indikator yang mendapatkan penilaian 

terendah adalah mengenai kesesuaian ketersediaan listrik hal ini karena perumahan 

menyediakan voltase listrik yang standar yaitu 900 watt sedangkan apabila akan 

ditingkatkan maka penghuninya yang mengajaukan sendiri.. Selain itu, dari segi 

ketersediaan pembuangan sampah di Mutiara Venue masih belum tetap karena area 

pembuangan yang ada saat ini dekat dengan beberapa rumah sehingga merasa tidak 

nyaman bagi penghuni. Hingga saat ini pihak pengembang masih pindah-pindah 

untuk menyediakan area yang jauh dari pemukiman. 

 

4.2.2 Tanggapan Responden Terhadap Harga   

 Berdasarkan lima indikator pada variabel harga, maka dibuat item pertanyaan 

sebanyak enam item. Berikut ini adalah nilai deskriptif masing-masing pertanyaan 

terhadap enam pertanyaan dalam variabel harga: 

Tabel 4.31 

Tanggapan responden mengenai kesesuaian harga rumah dengan  

kemampuan membeli  

Tanggapan    Frekuensi Bobot Skor Persentase 

Sangat Setuju 13 5 65 9 

Setuju 60 4 240 43 

Cukup setuju 32 3 96 23 

Tidak setuju 20 2 40 14 

Sangat Tidak Setuju 15 1 15 11 

Jumlah 140   456 100 

Rata-rata     3,26   
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Berdasarkan tabel di atas memperlihatkan tanggapan responden mengenai 

tanggapan kesesuaian harga rumah dengan kemampuan membeli menjawab sangat 

setuju sebanyak 13 responden dan 60 responden menjawab setuju, sedangkan sisanya 

sebanyak 32 orang menjawab cukup setuju, 20 orang menjawab tidak setuju, dan 15 

orang menjawab sangat tidak setuju dengan rata-rata skor 3.26 dan berada pada skala 

interval 2,60 – 3,39 yang artinya harga rumah di Perumahan Mutiara Venue dinilai 

masih cukup sesuai dengan kemampuan membeli mayoritas masyarakat. Hal ini 

menunjukkan bahwa perumahan telah mendukung pemerintah dalam memberikan 

layanan rumah layak huni dan terjangkau.  

Tabel 4.32 

Tanggapan responden mengenai manfaat rumah sesuai dengan harga  

yang ditawarkan 

 

Tanggapan    Frekuensi Bobot Skor Persentase 

Sangat Setuju 15 5 75 11 

Setuju 74 4 296 53 

Cukup setuju 30 3 90 21 

Tidak setuju 7 2 14 5 

Sangat Tidak Setuju 14 1 14 10 

Jumlah 140   489 100 

Rata-rata     3,49   

 

Berdasarkan tabel di atas memperlihatkan tanggapan responden mengenai 

tanggapan manfaat rumah sesuai dengan harga yang ditawarkan menjawab sangat 

setuju sebanyak 15 responden dan 74 responden menjawab setuju, sedangkan sisanya 

sebanyak 30 orang menjawab cukup setuju, 7 orang menjawab tidak setuju, dan 14 

orang menjawab sangat tidak setuju dengan rata-rata skor 3.49 dan berada pada skala 

interval 3,40 – 4,19 yang artinya Perumahan Mutiara Venue memiliki manfaat 

sesuai dengan harga yang ditawarkan. Salah satu konsumen memilih barang atau 
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jasa dilihat dari harga. Harga yang diberikan oleh perusahaan sesuai dengan 

kemampuan konsumen sehingga harga yang diberikan dapat diterima dan 

sebanding dengan apa yang dinginkan oleh konsumen. 

 

Tabel 4.33 

Tanggapan responden mengenai kebanggaan menempati rumah di 

Perumahan Mutiara Venue 

Tanggapan    Frekuensi Bobot Skor Persentase 

Sangat Setuju 23 5 115 16 

Setuju 77 4 308 55 

Cukup setuju 18 3 54 13 

Tidak setuju 12 2 24 9 

Sangat Tidak Setuju 10 1 10 7 

Jumlah 140   511 100 

Rata-rata     3,65   

 

Berdasarkan tabel di atas memperlihatkan tanggapan responden mengenai 

tanggapan mengenai kebanggaan menempati rumah di Perumahan Mutiara Venue 

mayoritas menyatakan setuju  sebanyak 23 responden dan 77 responden menjawab 

setuju, sedangkan sisanya sebanyak 18 orang menjawab cukup setuju, 12 orang 

menjawab tidak setuju, dan 10 orang menjawab sangat tidak setuju dengan rata-rata 

skor 3.65 dan berada pada skala interval 3,40 – 4,19 yang artinya responden merasa 

bangga telah menempati rumah di Perumahan Mutiara Venue, hal ini karena lokasi 

yang bebas banjir dan desain perumahan yang menarik. Hal ini dapat dilihat dari 

pintu gerbang utama perumahan yang menjadi daya tarik bagi orang yang datang. 

 

 

 

Tabel 4.34 

Tanggapan responden mengenai keamanan tinggal di perumahan  
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Mutiara Venue 

 

Tanggapan    Frekuensi Bobot Skor Persentase 

Sangat Setuju 31 5 155 22 

Setuju 60 4 240 43 

Cukup setuju 22 3 66 16 

Tidak setuju 16 2 32 11 

Sangat Tidak Setuju 11 1 11 8 

Jumlah 140   504 100 

Rata-rata     3,60   

 

Berdasarkan tabel di atas memperlihatkan tanggapan responden mengenai 

tanggapan keamanan tinggal di perumahan Mutiara Venue mayoritas menyatakan 

setuju, menjawab sangat setuju sebanyak 31 responden dan 60 responden menjawab 

setuju, sedangkan sisanya sebanyak 22 orang menjawab cukup setuju, 16 orang 

menjawab tidak setuju, dan 11 orang menjawab sangat tidak setuju dengan rata-rata 

skor 3.60 dan berada pada skala interval   3,40 – 4,19 yang artinya Perumahan 

Mutiara Venue  telah memiliki standar keamanan yang memadai sebagai bagian 

dari fasilitas perumahan, karena harga yang sesuai dengan jaminan kemanan. 

Tabel 4.35 

Tanggapan responden mengenai kesesuaian manfaat dan harapan  yang 

diterima dengan adanya perumahan Mutiara Venue 

 

Tanggapan    Frekuensi Bobot Skor Persentase 

Sangat Setuju 22 5 110 16 

Setuju 82 4 328 59 

Cukup setuju 11 3 33 8 

Tidak setuju 13 2 26 9 

Sangat Tidak Setuju 12 1 12 9 

Jumlah 140   509 100 

Rata-rata     3,64   

 

Berdasarkan tabel di atas memperlihatkan tanggapan responden mengenai 

tanggapan kesesuaian manfaat dan harapan yang diterima dengan adanya 
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perumahan Mutiara Venue mayoritas menyatakan setuju, menjawab sangat setuju 

sebanyak 22 responden dan 82 responden menjawab setuju, sedangkan sisanya 

sebanyak 11 orang menjawab cukup setuju, 13 orang menjawab tidak setuju, dan 12 

orang menjawab sangat tidak setuju dengan rata-rata skor 4.07 dan berada pada skala 

interval 3,40 – 4,19 yang artinya Perumahan Mutiara Venue telah memberikan 

manfaat yang baik penghuni dengan fasilitas yang diberikan sehingga diharapkan 

akan memberikan ketenangan bagi para penghuninya.  

 

Tabel 4.36 

Tanggapan responden mengenai daya tarik diskon yang diberikan di 

Perumahan Mutiara Venue 

 

Tanggapan    Frekuensi Bobot Skor Persentase 

Sangat Setuju 27 5 135 19 

Setuju 85 4 340 61 

Cukup setuju 19 3 57 14 

Tidak setuju 5 2 10 4 

Sangat Tidak Setuju 4 1 4 3 

Jumlah 140   546 100 

Rata-rata     3,90   

 

Berdasarkan tabel di atas memperlihatkan tanggapan responden mengenai 

tanggapan daya tarik diskon yang diberikan di Perumahan Mutiara Venue 

mayoritas menyatakan setuju, menjawab sangat setuju sebanyak 27 responden dan 

85 responden menjawab setuju, sedangkan sisanya sebanyak 19 orang menjawab cukup 

setuju, 5 orang menjawab tidak setuju, dan 4 orang menjawab sangat tidak setuju 

dengan rata-rata skor 3.90 dan berada pada skala interval  3,40 – 4,19 yang artinya 

diskon yang diberikan Perumahan Mutiara Venue telah menjadi daya tarik bagi 

sebagian besar konsumen, walaupun masih ada yang menyatakan tidak setuju 
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dengan diskon yang diberikan. Hal ini umumnya konsumen membandingkan 

dengan harga di perumahan lain. 

 

Tabel 4.37 

Tanggapan responden mengenai Harga 

Harga  
 

Rata-

rata 
No Indikator 

Kategori Jawaban 

SS 

5 

S 

4 

N 

3 

TS 

2 

STS 

1 

1 Kesesuaian harga rumah 

dengan kemampuan membeli 

di Perumahan Mutiara Venue 

13 60 32 20 15 3,26 

2 Manfaat rumah di Mutiara 

Venue sesuai dengan harga 

yang ditawarkan 

15 74 30 7 14 3,49 

3 Kebanggaan menempati 

rumah di Perumahan Mutiara 

Venue 

23 77 18 12 10 3,65 

4 Keamanan tinggal di 

perumahan Mutiara Venue 
31 60 22 16 11 3,60 

5  Kesesuaian manfaat dan 

harapan  yang diterima 

dengan adanya perumahan 

Mutiara Venue 

22 82 11 13 12 3,64 

6 Daya tarik diskon yang 

diberikan di Perumahan 

Mutiara Venue 

27 85 19 5 4 3,90 

 Frekuensi 131 438 132 73 66  

 Persentase Setiap Pilihan 21,72 58,11 13,13 4,84 2,19  

 Kecenderungan Variabel 

Harga 
92,96 7,04  

 

Penentuan harga sangat penting ketika menawarkan jasa kepada pelanggan 

sebab keputusan penentuan harga sangat menentukan pendapatan suatu perusahaan. 

Pelanggan tidak akan bersedia membeli suatu produk jika harga yang dibayarkan 

oleh pelanggan lebih besar daripada manfaat yang didapatkan, dan pelanggan akan 

bersedia membeli suatu produk jika harga yang dibayarkan oleh pelaggan lebih 

kecil dari manfaat yang didapatkan. Harga berkaitan dengan salah satu pengorbanan 
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yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan manfaat yang diinginkan, yang 

dalam penelitian ini terkait dengan Perumahan Mutiara Venue.  

Berdasarkan tabel di atas Mutiara Venue Rancaekek telah memberikan 

kemudahan dalam hal kepemilikan rumah. Uang Muka bisa 3jt .Harga jual mulai 

dari 300 jutaan dengan angsuran selama 15 tahun. Harga yang ditawarkan Mutiara 

Venue Rancaekek menurut para penghuni dinilai sudah sesuai dengan kualitas 

produknya. Umumnya penghuni melakukan pembelian diliat dari lokasi dan 

kualitas bangunannya yang dinilai sesuai dengan harga yang ditawarkan. Sistem 

jual belinya menggunakan tiga metode pembayaran yaitu cash, cash bertahap, dan 

KPR. Yang dimaksud dengan cash keras yaitu pembayaran dengan dp 50% dan 

pelunasan setelah bangunan selesai, sedangkan cash bertahap yaitu pembayaran 

dengan metode mencicil sesuai progres bangunan selesai, kalau KPR (Kredit 

Pembiyaan Rumah) yaitu pembiayaan pembelian rumah kita ajukan kepihak bank 

tergantung konsumen memilih di bank mana yang ia kehendaki.Secara umum, 

kecenderungan jawaban responden dalam memberikan penilaian baik adalah 

sebesar 92,96%, sedangkan sisanya yaitu 7,04% memberikan penilaian dengan 

kecenderungan kurang baik.  

 

4.2.3 Tanggapan Responden Terhadap Tempat 

Berdasarkan lima indikator pada variabel tempat, maka dibuat item 

pertanyaan sebanyak lima item. Berikut ini adalah nilai deskriptif masing-masing 

pertanyaan terhadap lima pertanyaan dalam variabel tempat:  
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Pertanyaan variabel tempat pertama adalah mengenai seberapa mudah 

dijangkau akses kepada angkutan umum di Perumahan Mutiara Venue yang 

ditanggapi oleh responden sebagai berikut: 

 

Tabel 4.38 

Tanggapan responden mengenai kemudahan mendapatkan akses 

transportasi umum di Perumahan Mutiara Venue 

  

Tanggapan    Frekuensi Bobot Skor Persentase 

Sangat Setuju 10 5 50 7 

Setuju 65 4 260 46 

Cukup setuju 37 3 111 26 

Tidak setuju 23 2 46 16 

Sangat Tidak Setuju 5 1 5 4 

Jumlah 140   472 100 

Rata-rata     3,37   

 

Berdasarkan tabel di atas memperlihatkan tanggapan responden mengenai 

tanggapan kemudahan mendapatkan akses transportasi umum di Perumahan 

Mutiara Venue menjawab sangat setuju sebanyak 10 responden dan 65 responden 

menjawab setuju, sedangkan sisanya sebanyak 37 orang menjawab cukup setuju, 23 

orang menjawab tidak setuju, dan 5 orang menjawab sangat tidak setuju dengan rata-

rata skor 3.37 dan berada pada skala interval 2,60 – 3,19 yang artinya Perumahan 

Mutiara Venue  memiliki belum sepenuhnya mudah di akses dengan transportasi 

umum. Dengan demikian hal ini sesuai dengan teori August Losch dalam Sofa 

(2008) bahwa lokasi penjual sangat berpengaruh terhadap jumlah konsumen yang 

dapat digarapnya. Makin jauh dari tempat penjual, konsumen makin enggan 

membeli karena biaya transportasi untuk mendatangi tempat penjual semakin 

mahal. 
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Tabel 4.39 

Tanggapan responden mengenai kemudahan menuju akses ke jalan raya di 

Perumahan Mutiara Venue 

Tanggapan    Frekuensi Bobot Skor Persentase 

Sangat Setuju 19 5 95 14 

Setuju 81 4 324 58 

Cukup setuju 12 3 36 9 

Tidak setuju 12 2 24 9 

Sangat Tidak Setuju 16 1 16 11 

Jumlah 140   495 100 

Rata-rata     3,54   

Berdasarkan tabel di atas memperlihatkan tanggapan responden mengenai 

tanggapan kemudahan menuju akses ke jalan raya di Perumahan Mutiara Venue 

mayoritas menyatakan setuju, menjawab sangat setuju sebanyak 19 responden dan 

81 responden menjawab setuju, sedangkan sisanya sebanyak 12 orang menjawab cukup 

setuju, 12 orang menjawab tidak setuju, dan 16 orang menjawab sangat tidak setuju 

dengan rata-rata skor 3.54 dan berada pada skala interval 3,40 – 4,19 yang artinya 

akses jalan raya Perumahan Mutiara Venue  mudah dituju hal ini karena jarak jalan 

raya utama kurang lebih 300 meter sehingga dapat dengan mudah dituju.  

Tabel 4.40 

Tanggapan responden mengenai kemudahan  dalam mencari lokasi 

Perumahan Mutiara Venue 

 

Tanggapan    Frekuensi Bobot Skor Persentase 

Sangat Setuju 21 5 105 15 

Setuju 71 4 284 51 

Cukup setuju 28 3 84 20 

Tidak setuju 14 2 28 10 

Sangat Tidak Setuju 6 1 6 4 

Jumlah 140   507 100 

Rata-rata     3,62   

 

Berdasarkan tabel di atas memperlihatkan tanggapan responden mengenai 

tanggapan kemudahan dalam mencari lokasi Perumahan Mutiara Venue mayoritas 
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mayoritas menyatakan setuju, menjawab sangat setuju sebanyak 21 responden dan 

71 responden menjawab setuju, sedangkan sisanya sebanyak 28 orang menjawab cukup 

setuju, 14 orang menjawab tidak setuju, dan 6 orang menjawab sangat tidak setuju 

dengan rata-rata skor 3.62 dan berada pada skala interval 3,40 – 4,19 yang artinya 

Perumahan Mutiara Venue memiliki lokasi yang mudah ditemui. Dengan demikian 

hal ini sesuai dengan teori August Losch dalam Sofa (2008) bahwa lokasi penjual 

sangat berpengaruh terhadap jumlah konsumen yang dapat digarapnya. Makin jauh 

dari tempat penjual, konsumen makin enggan membeli karena biaya transportasi 

untuk mendatangi tempat penjual semakin mahal. 

 

Tabel 4.41 

Tanggapan responden mengenai kemudahan akses menuju pusat pelayanan 

di Perumahan Mutiara Venue 

Tanggapan    Frekuensi Bobot Skor Persentase 

Sangat Setuju 21 5 105 15 

Setuju 74 4 296 53 

Cukup setuju 11 3 33 8 

Tidak setuju 15 2 30 11 

Sangat Tidak Setuju 19 1 19 14 

Jumlah 140   483 100 

Rata-rata     3,45   

 

Berdasarkan tabel di atas memperlihatkan tanggapan responden mengenai 

tanggapan kemudahan akses menuju pusat pelayanan di Perumahan Mutiara Venue 

menjawab sangat setuju sebanyak 21 responden dan 74 responden menjawab setuju, 

sedangkan sisanya sebanyak 11 orang menjawab cukup setuju, 15 orang menjawab 

tidak setuju, dan 19 orang menjawab sangat tidak setuju dengan rata-rata skor 3.45 

dan berada pada skala interval 3,40 – 4,19 yang artinya Perumahan Mutiara Venue  

memiliki akses menuju pusat pelayanan. Hal ini karena perumahan yang berdekatan 
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dengan fasilitas seperti sekolah, puskemas atau klinik, bank dan lainnya yang 

mendukung kebutuhan penghuni.  

 

 Tabel 4.42  

Tanggapan responden mengenai kelancaran lalu lintas menuju Perumahan 

Mutiara Venue 

Tanggapan    Frekuensi Bobot Skor Persentase 

Sangat Setuju 19 5 95 14 

Setuju 67 4 268 48 

Cukup setuju 31 3 93 22 

Tidak setuju 14 2 28 10 

Sangat Tidak Setuju 9 1 9 6 

Jumlah 140   493 100 

Rata-rata     3,52   

 

Berdasarkan tabel di atas memperlihatkan tanggapan responden mengenai 

tanggapan kelancaran lalu lintas menuju Perumahan Mutiara Venue, menjawab 

sangat setuju sebanyak 19 responden dan 67 responden menjawab setuju, sedangkan 

sisanya sebanyak 31 orang menjawab cukup setuju, 14 orang menjawab tidak setuju, 

dan 9 orang menjawab sangat tidak setuju dengan rata-rata skor 3.52 dan berada pada 

skala interval 3,40 – 4,19 yang artinya lalu lintas menuju Perumahan Mutiara Venue  

dinilai lancar, walaupun beliktu-waktu terjadi kemacetan karena wilayah 

Rancaekek merupakan ases jalan nasional  antar kota dan antar provinsi. 

 

 

 

 

Tabel 4.43 

Tanggapan responden mengenai Tempat 

 

Tempat 
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No Indikator 

Kategori Jawaban 
Rata-

rata 
SS 

5 

S 

4 

N 

3 

TS 

2 

STS 

1 

1 Kemudahan 

mendapatkan 

akses 

transportasi 

umum di 

Perumahan 

Mutiara Venue 

10 65 37 23 5 3,37 

2 Kemudahan 

menuju akses ke 

jalan raya di 

Perumahan 

Mutiara Venue 

19 81 12 12 16 3,54 

3 Kemudahan  

dalam mencari 

lokasi 

Perumahan 

Mutiara Venue 

21 71 28 14 6 3,62 

4 Kemudahan 

akses menuju 

pusat pelayanan 

di Perumahan 

Mutiara Venue 

21 74 11 15 19 3,45 

5 Kelancaran lalu 

lintas menuju 

Perumahan 

Mutiara Venue 

19 67 31 14 9 3,52 

 Frekuensi 90 358 119 78 55  

 Persentase 

Setiap Pilihan 
18,37 58,45 14,57 6,37 2,24  

 Kecenderungan 

Variabel Harga 
91,39 2,34   

 

Tempat adalah lingkungan dimana dan bagaimana jasa akan diserahkan, 

sebagai bagian dari nilai dan manfaat dari jasa. Keputusan pemilihan akan lokasi 

penyerahan jasa sangat penting bagi perusahaan untuk mendapatkan pembeli. 

Tempat disebut juga sebagai lokasi dimana produk itu dijual, yang dalam penelitian 

ini konteksnya adalah lokasi daripada Perumahan Mutiara Venue.  
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 Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa penilaian pelanggan terhadap 

tempat lebih rendah dibandingkan dengan penilaian terhadap produk dan harga. 

Tingkat kecenderungan pelanggan dalam memberikan jawaban yang baik adalah 

sebesar 91,39%, sedangkan sisanya sebesar 2,34% memberikan jawaban yang 

cukup baik. Penilaian mengenai kemudahan mendapatkan akses transportasi umum 

di Perumahan Mutiara Venue mendapatkan nilai yang rendah sehingga masih perlu 

ditingkatkan dengan penyediaan layanan umum menuju transportasi umum, 

walaupun saat ini ada transportasi berbasi online.  

 

4.2.4 Tanggapan Responden Terhadap Promosi 

Berdasarkan indikator pada variabel promosi, maka dibuat item pertanyaan 

sebanyak enam item. Berikut ini adalah nilai deskriptif masing-masing pertanyaan 

terhadap enam pertanyaan dalam variabel promosi: 

Tabel 4.44 

Tanggapan responden mengenai daya tarik promosi penjualan di sosial 

media Perumahan Mutiara Venue 

 

Tanggapan    Frekuensi Bobot Skor Persentase 

Sangat Setuju 20 5 100 14 

Setuju 97 4 388 69 

Cukup setuju 12 3 36 9 

Tidak setuju 5 2 10 4 

Sangat Tidak Setuju 6 1 6 4 

Jumlah 140   540 100 

Rata-rata     3,86   

 

Berdasarkan tabel di atas memperlihatkan tanggapan responden mengenai 

daya tarik promosi penjualan di social media Perumahan Mutiara Venue menjawab 

sangat setuju sebanyak 20 responden dan 97 responden menjawab setuju, sedangkan 
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sisanya sebanyak 12 orang menjawab cukup setuju, 5 orang menjawab tidak setuju, dan 

6 orang menjawab sangat tidak setuju, mayoritas menyatakan setuju dengan rata-rata 

skor 3.86 dan berada pada skala interval 3,40 – 4,19 yang artinya Perumahan 

Mutiara Venue  selama ini melakukan promosi melalui media sosial untuk 

memberikan daya tarik dengan tampilan pada foto-foto perumahan.  

 

Tabel 4.45 

Tanggapan responden mengenai daya tarik pameran  

perumahan mutiara venue 

 

Tanggapan    Frekuensi Bobot Skor Persentase 

Sangat Setuju 20 5 100 14 

Setuju 85 4 340 61 

Cukup setuju 21 3 63 15 

Tidak setuju 8 2 16 6 

Sangat Tidak Setuju 6 1 6 4 

Jumlah 140   525 100 

Rata-rata     3,75   

 

Berdasarkan tabel di atas memperlihatkan tanggapan responden mengenai 

tanggapan daya tarik pameran perumahan mutiara venue, menjawab sangat setuju 

sebanyak 20 responden dan 85 responden menjawab setuju, sedangkan sisanya 

sebanyak 21 orang menjawab cukup setuju, 8 orang menjawab tidak setuju, dan 6 orang 

menjawab sangat tidak setuju, mayoritas menyatakan setuju  dengan rata-rata skor 

3.75 dan berada pada skala interval  3,40 – 4,19 yang artinya Perumahan Mutiara 

Venue selama ini selalu ikut serta dalam setiap pameran perumahan atau membuka 

stand di Mal untuk memberikan kemudahan informasi bagi konsumen. 

Tabel 4.46 

Tanggapan responden mengenai daya tarik iklan yang diberikan oleh 

Mutiara Venue 

 

Tanggapan    Frekuensi Bobot Skor Persentase 
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Sangat Setuju 20 5 100 14 

Setuju 34 4 136 24 

Cukup setuju 34 3 102 24 

Tidak setuju 29 2 58 21 

Sangat Tidak Setuju 23 1 23 16 

Jumlah 140   419 100 

Rata-rata     2,29   

 

Berdasarkan tabel di atas memperlihatkan tanggapan responden mengenai 

tanggapan daya tarik iklan yang diberikan oleh Mutiara Venue menjawab sangat 

setuju sebanyak 20 responden dan 34 responden menjawab setuju, sedangkan sisanya 

sebanyak 34 orang menjawab cukup setuju, 29 orang menjawab tidak setuju, dan 23 

orang menjawab sangat tidak setuju. Mayoritas menyatakan cukup setuju dengan 

rata-rata skor 2.29 dan berada pada skala interval   2,60 – 3,39 yang artinya iklan 

Perumahan Mutiara Venue dinilai kurang menarik sehingga masih perlu dibuat 

semenarik mungkin baik melalui pamflet ataupun melalui media sosial . 

Tabel 4.47 

Tanggapan responden mengenai daya tarik promosi penjualan  

Perumahan Mutiara Venue 

 

Tanggapan    Frekuensi Bobot Skor Persentase 

Sangat Setuju 18 5 90 13 

Setuju 75 4 300 54 

Cukup setuju 19 3 57 14 

Tidak setuju 10 2 20 7 

Sangat Tidak Setuju 18 1 18 13 

Jumlah 140   485 100 

Rata-rata     3,46   

 

Berdasarkan tabel di atas memperlihatkan tanggapan responden mengenai 

tanggapan daya tarik promosi penjualan Perumahan Mutiara Venue menjawab 

sangat setuju sebanyak 18 responden dan 75 responden menjawab setuju, sedangkan 

sisanya sebanyak 19 orang menjawab cukup setuju, 10 orang menjawab tidak setuju, 
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dan 18 orang menjawab sangat tidak setuju, mayoritas menyatakan setuju dengan 

rata-rata skor 3.46 dan berada pada skala interval   3,40 – 4,19 yang artinya daya 

tarik promosi Perumahan Mutiara Venue sudah baik akan tetapi masih perlu 

ditingkatkan selain melalui media sosial dan pameran juga dapat dilakukan melalui 

door to door. 

 

Tabel 4.48 

Tanggapan responden mengenai daya tarik individu terhadap penjualan 

Perumahan Mutiara Venue 

 

Tanggapan    Frekuensi Bobot Skor Persentase 

Sangat Setuju 20 5 100 14 

Setuju 94 4 376 67 

Cukup setuju 9 3 27 6 

Tidak setuju 9 2 18 6 

Sangat Tidak Setuju 8 1 8 6 

Jumlah 140   529 100 

Rata-rata     3,78   

 

Berdasarkan tabel di atas memperlihatkan tanggapan responden mengenai 

tanggapan daya tarik individu terhadap penjualan Perumahan Mutiara Venue 

menjawab sangat setuju sebanyak 20 responden dan 94 responden menjawab setuju, 

sedangkan sisanya sebanyak 9 orang menjawab cukup setuju, 9 orang menjawab tidak 

setuju, dan 8 orang menjawab sangat tidak setuju mayoritas menyatakan setuju  

dengan rata-rata skor 3.78 dan berada pada skala interval 3,40 – 4,19 yang artinya 

personal selling Perumahan Mutiara Venue  sudah sesuai dan memiliki kemampuan 

dalam berkomunikasi dengan konsumen. 

Tabel 4.49 

Tanggapan responden mengenai daya tarik program hubungan masyarakat 

 

Tanggapan    Frekuensi Bobot Skor Persentase 
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Sangat Setuju 21 5 105 15 

Setuju 71 4 284 51 

Cukup setuju 12 3 36 9 

Tidak setuju 17 2 34 12 

Sangat Tidak 

Setuju 
19 1 

19 
14 

Jumlah 140   478 100 

Rata-rata     3,41   

 

Berdasarkan tabel di atas memperlihatkan tanggapan responden mengenai 

daya tarik program hubungan masyarakat menjawab sangat setuju sebanyak 21 

responden dan 71 responden menjawab setuju, sedangkan sisanya sebanyak 12 orang 

menjawab cukup setuju, 17 orang menjawab tidak setuju, dan 19 orang menjawab 

sangat tidak setuju. Mayoritas menyatakan setuju  dengan rata-rata skor 3.41 dan 

berada pada skala interval 3,40 – 4,19 yang artinya Perumahan Mutiara Venue  

melakukan program hubungan masyarakat untuk memberikan daya tarik 

konsumen. Hal ini perlu dilakukan sebagai bentuk program tanggung jawab sosial 

yang dapat dilakukan melalui sunatan massal atau bantuan fasilitas seperti aspal 

jalan. 

 

 

 

 

Tabel 4.50 

Tanggapan responden mengenai Promosi 

Tempat 

Rata-

rata No Indikator 

Kategori Jawaban 

SS 

5 

S 

4 

N 

3 

TS 

2 

STS 

1 
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1 Daya Tarik 

promosi pen 

jualan di social 

media 

Perumahan 

Mutiara Venue 

20 97 12 5 6 3,37 

2 Daya Tarik 

Pameran 

Perumahan 

Mutiara Venue 

20 85 21 8 6 3,54 

3 Daya Tarik iklan 

yang diberikan 

oleh Mutiara 

Venue 

20 34 34 29 23 3,62 

4 Daya Tarik 

promosi 

penjualan 

Perumahn 

Mutiara Venue 

18 75 19 10 18 3,45 

5 Daya Tarik 

individu terhadap 

penjualan 

Perumahan 

Mutiara Venue 

20 94 9 9 8 3,52 

 

6 

Daya Tarik 

program 

Hubungan 

Masyarakat 

21 71 12 17 19  

 Frekuensi 119 456 107 78 80  

 Persentase 

Setiap Pilihan 
19,99 61,29 10,79 5,24 2,69  

 Kecenderungan 

Variabel Harga 
92,07 7,93   

 

Promosi adalah hal yang penting. Perusahaan yang mempunyai jasa yang menarik 

dengan harga yang kompetitif namun tanpa adanya promosi, pelanggan tidak akan 

mengetahui produk perusahaan tersebut sehingga pelanggan tidak akan membeli 

produk perusahaan. Maka jasa yang menarik dan harga yang kompetitif yang 

ditawarkan oleh perusahaan akan menjadi percuma. Tujuan dari promosi adalah 

meningkatkan awareness meningkatkan persepsi pelanggan, menarik pembeli 
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pertama, mencapai persentase yang lebih tinggi untuk pelanggan yang berulang, 

dan menciptakan loyalitas merek. Tingkat kecenderungan pelanggan dalam 

memberikan penilaian kurang baik terhadap Perumahan Mutiara Venue adalah 

sebesar 92.07%, sedangkan sisanya 7,93% memberikan penilaian kurang baik. 

Salah satu indikator yang memberikan kontribusi bagi penilaian kurang baik itu 

adalah mengenai daya tarik promosi penjualan di social media Perumahan Mutiara 

Venue. Artinya, dibutuhkan usaha yang lebih lagi dalam mengenalkan Perumahan 

Mutiara Venue. Metode promosi Mutiara Venue Rancaekek dengan menyebarkan 

brosur dan juga sosial media meliputi facebook, whatsApp, Instagram, dan juga 

mengadakan open table (pameran) di mall, dan pameran property.Alternatif 

menggunakan media brosur memiliki keunggulan dengan biaya yang relative 

murah dan waktu edar cepat tetapi media ini juga kurang efektif apabila tidak 

diimbangi dengan media lain. Hal ini dikarenakan ruang iklan dengan 

menggunakan brosur kurang jelas informasi yang diperoleh konsumen. Alternatif 

dengan memanfaatkan media ruang publik dengan menempelkan poster yang 

ditempel dipagar rumah, tiang listrik dan sebagainya, spanduk yang dipasang diluar 

kantor Perumahan Mutiara Venue. Menggunakan promosi via media internet dapat 

dimanfaatkan sebagai media pemesaran dengan alamat web perusahaan yang berisi 

tentang informasi dan segala macam yang berkaitan dengan  penjualan perumahan 

 

4.3 Tanggapan Tentang  Keputusan Pembelian Konsumen  

Melalui tanggapan yang diberikan penulis dalam kuesioner yang disebarkan 

untuk keperluan penelitian ini dapat diketahui tanggapan responden mengenai 
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keputusan pembelian di Mutiara Venue Rancaekek. 5 tanggapan yang diajukan 

tersebut bertujuan untuk mengetahui bagaimana tanggapan responden terhadap 

keputusan pembelian. Berikut ini adalah gambaran dari hasil penelitian yang telah 

dilakukan terhadap Keputusan pembelian. 

Tabel 4.51 

Tanggapan responden mengenai Adanya kesadaran kebutuhan akan rumah 

Tanggapan    Frekuensi Bobot Skor Persentase 

Sangat Setuju 10 5 50 7 

Setuju 67 4 268 48 

Cukup setuju 37 3 111 26 

Tidak setuju 18 2 36 13 

Sangat Tidak Setuju 8 1 8 6 

Jumlah 140   473 100 

Rata-rata     3,38   

Berdasarkan tabel di atas memperlihatkan tanggapan responden mengenai 

tanggapan Adanya kesadaran kebutuhan akan rumah yang menjawab sangat setuju 

sebanyak 10 responden dan 6 responden menjawab setuju, sedangkan sisanya sebanyak 

37 orang menjawab cukup setuju, 18 orang menjawab tidak setuju, dan 8 orang 

menjawab sangat tidak setuju, mayoritas menyatakan cukup setuju dengan rata-rata 

skor 3.38 dan berada pada skala interval  2,60 – 3,39. Hal ini karena pihak 

perumahan hanya memberikan informasi pengenalan perumahan kepada konsumen 

yang memiliki keinginan untuk memiliki rumah sehingga tidak banyak tenaga dan 

waktu dalam pengenalan perumahan . 

Tabel 4.52 

Tanggapan responden mengenai Ketertarikan  konsumen terhadap produk 

perumahan 

Tanggapan    Frekuensi Bobot Skor Persentase 

Sangat Setuju 19 5 95 14 

Setuju 81 4 324 58 

Cukup setuju 12 3 36 9 

Tidak setuju 12 2 24 9 
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Sangat Tidak Setuju 16 1 16 11 

Jumlah 140   495 100 

Rata-rata     3,54   

 

Berdasarkan tabel di atas memperlihatkan tanggapan responden mengenai 

tanggapan Ketertarikan  konsumen terhadap produk perumahan menjawab sangat 

setuju sebanyak 19 responden dan 81 responden menjawab setuju, sedangkan sisanya 

sebanyak 12 orang menjawab cukup setuju, 12 orang menjawab tidak setuju, dan 16 

orang menjawab sangat tidak setuju, mayoritas menyatakan setuju  dengan rata-rata 

skor 3.54 dan berada pada skala interval 3,40 – 4,19 yang artinya Perumahan 

Mutiara Venue telah melakukan berbagai upaya untuk melakukan pencarian 

informasi baik melalui media cetak maupun internet.  

Tabel 4.53 

Tanggapan responden mengenai Keinginan membeli perumahan di Mutiara 

Venue 

Tanggapan    Frekuensi Bobot Skor Persentase 

Sangat Setuju 21 5 105 15 

Setuju 67 4 268 48 

Cukup setuju 31 3 93 22 

Tidak setuju 14 2 28 10 

Sangat Tidak Setuju 7 1 7 5 

Jumlah 140   501 100 

Rata-rata     3,58   

Berdasarkan tabel di atas memperlihatkan tanggapan responden mengenai 

tanggapan pengevaluasian rumah di Perumahan Mutiara Venue dapat secara 

langsung disesuaikan dengan kebutuhan yang menjawab sangat setuju sebanyak 21 

responden dan 67 responden menjawab setuju, sedangkan sisanya sebanyak 31 orang 

menjawab cukup setuju, 14 orang menjawab tidak setuju, dan 7 orang menjawab sangat 

tidak setuju. Konsumen mayoritas menyatakan setuju  dengan rata-rata skor 3.58 

dan berada pada skala interval 3,40 – 4,19 yang artinya pihak Perumahan Mutiara 
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Venue telah melakukan evaluasi rumah yang dapat secara langsung disesuaikan 

dengan kebutuhan konsumen. 

Tabel 4.54 

Tanggapan responden mengenai Keputusan membeli di perumahan  

Mutiara Venue 

Tanggapan    Frekuensi Bobot Skor Persentase 

Sangat Setuju 21 5 105 15 

Setuju 74 4 296 53 

Cukup setuju 11 3 33 8 

Tidak setuju 15 2 30 11 

Sangat Tidak Setuju 19 1 19 14 

Jumlah 140   483 100 

Rata-rata     3,45   

 

Berdasarkan tabel di atas memperlihatkan tanggapan responden mengenai 

tanggapan Keputusan membeli di perumahan Mutiara Venue mayoritas 

menyatakan setuju menjawab sangat setuju sebanyak 21 responden dan 74 responden 

menjawab setuju, sedangkan sisanya sebanyak 11 orang menjawab cukup setuju, 15 

orang menjawab tidak setuju, dan 19 orang menjawab sangat tidak setuju, dengan rata-

rata skor 3.45 dan berada pada skala interval 3,40 – 4,19 yang artinya konsumen 

merasa sudah sesuai dengan perumahan sehingga adanya keinginan melakukan 

pembelian kembali rumah di Perumahan Mutiara Venue. 

Tabel 4.55 

Tanggapan responden mengenai  Keputusan Konsumen untuk Membeli di 

Mutiara Venue 

 

No 

Keputusan konsumen untuk Membeli 
 

Rata-

rata 
Indikator  

Kategori Jawaban 

SS 

5 

S 

4 

N 

3 

TS 

2 

STS 

1 

1 Adanya kesadaran 

kebutuhan akan rumah 
10 67 37 18 8 3,38 

2 Ketertarikan  konsumen 

terhadap produk 

perumahan 

19 81 12 12 16 3,54 
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3 Keinginan membeli 

perumahan di Mutiara 

Venue 

21 67 31 14 7 3,58 

4 Keputusan membeli di 

perumahan Mutiara Venue 
21 74 11 15 19 3,45 

 Frekuensi 71 289 91 59 50  

 Persentase Setiap 

Pilihan 
18,19 59,22 13,99 6,05 2,56  

 
Kecenderungan 

Variabel keputusan 

pembelian 

91,39 

 
8,61   

 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa sebanyak 18,19% 

menyatakan sangat setuju, 59,22% menyatakan setuju, 13,99% menyatakan ragu-

ragu, 6,05% menyatakan tidak setuju dan 2,56% menyatakan sangat tidak setuju. 

Dengan demikian keputusan pembelian untuk indikator altruism di Mutiara Venue 

Rancaekek dikatakan baik, hal ini dilihat dari nilai rata-rata sebesar 3,49 keputusan 

pembelian di Mutiara Venue Rancaekek dianggap tinggi.  

 Adapun nilai rata-rata tertinggi yang diperoleh adalah sebesar 3,58 yang 

terdapat pada tanggapan Keinginan membeli perumahan di Mutiara Venue 

sedangkan nilai rata-rata terendah yang diperoleh adalah sebesar 3,38 yang terdapat 

pada tanggapan Adanya kesadaran kebutuhan akan rumah, artinya pengenalan 

produk rumah di Mutiara Venue belum sepenuhnya tepat. 

 

4.4 Pengaruh Bauran Pemasaran Terhadap Keputusan membeli Penghuni 

pada Mutiara Venue Rancaekek  

4.4.1 Hasil Uji Asumsi Klasik 

  Uji asumsi klasik yang digunakan adalah normalitas untuk mengetahui 

distribusi kenormalan data, dan heteroskedastisitas untuk memastikan varians 
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residual data relatif sama dan mempunyai pola secara linier. Sedangkan uji 

autokorelasi tidak digunakan pada penelitian ini, sebab penelitian ini bukan 

penelitian time series yang mengambil data dalam beberapa periode dan tidak 

menggunakan uji multikolinearitas karena penelitian ini melakukan korelasi antar 

variabel bebas. 

 

4.4.2 Uji normalitas 

Pada penelitian ini, untuk mendeteksi apakah data yang digunakan 

berdistribusi normal atau tidak dilakukan dengan menggunakan normal probability 

plot.Suatu model regresi memiliki data berdistribusi normal apabila sebaran 

datanya terletak disekitar garis diagonal pada normal probality plot yaitu dari kiri 

bawah ke kanan atas. Berikut ini hasil analisis uji normalitas data. 

 

Grafik 4.1. Normalitas Data 
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Dari grafik tersebut, terlihat titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal, 

serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Maka model regresi layak 

dipakai untuk prediksi keputusan pembelian berdasarkan masukan variabel Bauran 

pemasaran. Dengan demikian, data tersebut dapat dikatakan memenuhi persyaratan 

untuk analisis regresi linier berganda. 

 

4.4.3 Uji multikolinearitas 

Uji collinearity dilakukan untuk mengetahui apakah ada collinearity atau 

tidak diantara variabel bebas.Cara yang digunakan adalah dengan menghitung 

tolerance dan VIF. Dari hasil perhitungan komputer dengan program SPSS 20.0 

diperoleh nilai Tolerance (terlampir) untuk masing-masing tahapan penelitian, 

peneliti kemukakan sebagai berikut : 

Tabel 4.56 

 Rekapitulasi Nilai Tolerance dan Nilai VIF untuk Uji Collinearity 

No. Variabel Nilai Tolerance Nilai VIF 

1. Produk (X1) 0,551 1,814 

2. Harga (X2) 0,703 1,423 

3. Tempat (X3) 0,688 1,453 

4. Promosi (X4) 0,656 1,525 

Sumber : Data olahan 

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa nilai tolerance untuk variabel 

bauran pemasaran untuk produk (X1), harga (X2), tempat (X3) dan promosi (X4) 

terhadap Keputusan konsumen untuk membeli di Mutiara Venue masing-masing 

sebesar 0,551, 0,703, 0,688 dan 0,656. Dengan demikian karena nilai tolerance ≠ 0, 

maka dapat dikatakan bahwa ada hubungan yang signifikan antara bauran 

pemasaran dengan Keputusan konsumen untuk membeli di Mutiara Venue. 
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Sedangkan nilai VIF untuk variabel bauran pemasaran untuk produk (X1), 

harga (X2), tempat (X3) dan promosi (X4) masing-masing sebesar 1,814, 1,423, 

1,453 dan 1,525. Dengan demikian nilai VIF yang diperoleh <10, maka dapat 

dikatakan bahwa tidak ada collinearity antara variabel bebas bauran pemasaran. 

Dengan demikian model garis regresi berganda yang digunakan untuk variabel 

bauran pemasaran dengan variabel terikat keputusan pembelian (Y) telah sesuai. 

 

4.4.4 Uji Heterokedastisitas 

Berikut adalah uji heteroskedastisitas, dimana dalam analis regresi, varians 

dari residual tidak sama atau tidak memiliki pola tertentu dari satu pengamatan ke 

pengamatan lain, yang ditunjukan dengan nilai yang tidak sama antara satu varians 

dari residual dengan besarnya varians antar residual tidak homogen, sedangkan 

apabila terdapat gejala varians sama disebut homokedastisitas. Hasil dari uji 

heteroskedastisitas pada penelitian iniseperti pada gambar berikut ini : 
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Gambar 4.3 

Uji Heterokesdastisitas 

Berdasarkan diagram pencar di atas, maka dapat dilihat bahwa penyebaran 

residual tidak homogen.  Hal tersebut dapat dilihat dari plot yang menyebar dan 

tidak membentuk suatu pola tertentu.  Dengan hasil demikian terbukti bahwa tidak 

terjadi gejala homoskedastis atau persamaan regresi memenuhi asumsi non – 

heteroskedastis. 

 

4.4.5 Analisis Regresi Linier Berganda 

 Hasil analisis data dengan bantuan pengolahan komputer berdasarkan 

perhitungan SPSS versi 20.0 diperoleh persamaan regresi berganda berdasarkan 

output berikut ini. 

Tabel 4.57 

Output SPSS 20.0 Persamaan Regresi Linier Berganda 
Coefficientsa 
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Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) -,121 ,186  

X1 -,114 ,058 -,071 

X2 ,014 ,046 ,010 

X3 ,978 ,034 ,935 

X4 ,148 ,045 ,109 

    a. Dependent Variable: Y 

 

Berdasarkan output di atas maka : 

Y = 𝛼 + 𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 + e 

Y = -0,121 - 0,114𝑋1 + 0,014𝑋2 + 0,978𝑋3 + 0,148𝑋4+ e 

Dengan keterangan sebagai berikut: 

1. Nilai konstanta sebesar -0,121 dan bertanda negatif hal ini menunjukkan 

keputusan pembelian sebesar 0,121. jika dipengaruhi oleh bauran 

pemasaran. 

2. Nilai Bauran Pemasaran untuk produk sebesar 0,114 dan bertanda negatif, 

hal ini menunjukkan arah negatif maka dari itu jika perumahan Mutiara 

Venue membangung banyak unit rumah akan tetapi keputusan pembelian 

menurun sebesar 0,114.  

3. Nilai Bauran Pemasaran untuk harga sebesar 0,014 dan bertanda positif, hal 

ini menunjukkan arah positif maka dari itu jika harga yang ditawarkan 

meningkat sesuai dengan kualitas produk dan fasilitasnya maka akan 

meningkatkan keputusan pembelian sebesar 0,114. 

4. Nilai Bauran Pemasaran untuk tempat sebesar 0,978 dan bertanda positif, 

hal ini menunjukkan arah positif maka dari itu tempat atau lokasi 



118 

 

Perumahan Mutiara Venue strategis dan bebas banjir maka keputusan 

pembelian akan meningkat sebesar 0,978. 

5. Nilai bauran pemasaran untuk promosi sebesar 0,148 dan bertanda positif, 

hal ini menunjukkan jika promosi ditingkatkan dengan berbagai bentuk 

maka akan meningkatkan keputusan pembelian akan meningkat sebesar 

0,148. 

Dengan demikian apabila terjadi kenaikan atau penurunan pada Bauran 

pemasaran maka akan memperngaruhi tingkat keputusan pembelian pada 

perusahaan. 

 

4.4.6 Koefisien Korelasi  

Hasil analisis data dengan bantuan pengolahan komputer berdasarkan 

perhitungan SPSS versi 20.0 diperoleh koefisien korelasi berganda dan koefisien 

determinasi berdasarkan output berikut ini. 

Tabel 4.58 

Output SPSS 20.0 Koefisien Korelasi 

 

Model Summaryb 

Model 

R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

dimension0 

1 ,950a ,902 ,899 ,31771 

a. Predictors: (Constant), X4, X3, X2, X1 

b. Dependent Variable: Y 

 

Nilai koefisien korelasi bauran pemasaran dengan keputusan pembelian 

sebesar 0,950 menunjukkan hubungan yang kuat karena berada diantara interval 

0,800 – 1,00. 
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4.4.7 Koefisien Determinasi 

Pengaruh Bauran pemasaran terhadap keputusan pembelian berdasarkan 

nilai r square pada tabel 4.59 yaitu sebesar 0,902 atau 90,2%. Hal ini menunjukkan 

bahwa bauran pemasaran mempengaruhi keputusan pembelian sebesar 90,2% 

sedangkan sisanya 9,8% dipengaruhi oleh faktor lain. 

 

4.4.8 Uji Hipotesis Secara Simultan 

Keputusan yang diambil adalah sebagai berikut : 

H0 : β1 = β2 = 0:  Bauran Pemasaran untuk produk (X1), harga (X2), 

tempat (X3) dan promosi (X4) tidak berpengaruh 

secara simultan terhadap keputusan pembelian (Y). 

H1 : β1 ≠ β2 ≠ 0:  Bauran Pemasaran untuk produk (X1), harga (X2), 

tempat (X3) dan promosi (X4) berpengaruh secara 

simultan terhadap keputusan pembelian (Y). 

Dasar dari pengambilan keputusan adalah : 

- Jika Fhitung< Ftabel maka H0 diterima. 

- Jika Fhitung> Ftabel maka H0 ditolak. 

Hasil pengujian uji F dengan bantuan pengolahan komputer berdasarkan 

perhitungan SPSS versi 20.0 diperoleh nilai koefisien Fhitung sebagai berikut : 
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Tabel 4.59 

Output SPSS 20.0 Uji FhitungPengaruh Secara Simultan 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 125,344 4 31,336 310,439 ,000a 

Residual 13,627 135 ,101   

Total 138,971 139    

a. Predictors: (Constant), X4, X3, X2, X1 

b. Dependent Variable: Y 

 

Dengan bantuan pengolahan komputer berdasarkan perhitungan SPSS 

diperoleh Fhitung sebesar 310,439. Sedangkan nilai Ftabel dengan derajat bebas 

pembilang 4 dan penyebut 135 pada α (0,05) sebesar 2,44. Dengan demikian Fhitung 

(310,439) > Ftabel (2,44), sehingga jelas H0 ditolak dan H1 diterima. Hal ini 

menunjukkan bahwa bauran pemasaran untuk produk (X1), harga (X2), tempat (X3) 

dan promosi (X4) berpengaruh secara simultan terhadap keputusan pembelian (Y). 

 

 

 

     Daerah penerimaan ha 

 

     2,44                 310,439 

Grafik 4.4 

 Daerah Penerimaan dan Penolakan Ho(Uji F) 
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4.4.9 Hasil Pengujian secara Parsial (Uji t) 

Dengan bantuan pengolahan komputer berdasarkan perhitungan SPSS 20.0 

maka diperoleh nilai t hitung untuk setiap variabel bebas sebagai berikut : 

Pengujian ini pada dasarnya bertujuan untuk menunjukkan seberapa jauh 

pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel 

dependen.Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikan t dari hasil perhitungan. Apabila 

nilai sig. t < tingkat signifikan (0,05), maka variabel independen secara individu 

berpengaruh terhadap variabel dependen. Sebaliknya jika nilai sig. t > tingkat 

signifikan (0,05), maka variabel independen secara individu tidak berpengaruh 

terhadap variabel dependen. Berdasarkan hasil pengujian dengan menggunakan 

analisis regresi linear berganda diperoleh hasil sebagai berikut : 

Tabel 4.60 

Pengujian Hipotesis Secara Parsial 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -,121 ,186  -,648 ,518 

X1 -,114 ,058 -,071 -1,946 ,054 

X2 ,014 ,046 ,010 ,307 ,759 

X3 ,978 ,034 ,935 28,788 ,000 

X4 ,148 ,045 ,109 3,274 ,001 

a. Dependent Variable: Y 

Sumber : Hasil Output SPSS 

Berdasarkan table diatas diketahui bahwa tempat dan promosi berpengaruh 

terhadap minat membeli hunian di Perumahan Mutiara Venue, sedangkan produk 

harga berpengaruh namun tidak signifikan.  
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Berdasarkan tabel 4.60, hasil pengujian secara partial adalah sebagai 

berikut: 

• Berdasarkan hasil uji t (partial) pada model regresi, diperoleh nilai 

signifikansi variabel bauran pemasaran untuk produk (X1) sebesar 0,054 > 

0,05. Selain itu dapat dilihat juga dari hasil perbandingan antara thitung dan 

ttabel yang menunjukan nilai thitung sebesar -1,946 sedangkan ttabel sebesar 

1,9773. Dari hasil tersebut terlihat bahwa thitung < ttabel yaitu -1,946 < 1,9773, 

maka dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak, artinya secara parsial variabel 

bauran pemasaran untuk produk tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap variabel keputusan pembelian. 

• Berdasarkan hasil uji t (partial) pada model regresi, diperoleh nilai 

signifikansi variabel bauran pemasaran untuk harga (X2) sebesar 0,759 > 

0,05. Selain itu dapat dilihat juga dari hasil perbandingan antara thitung dan 

ttabel yang menunjukan nilai thitung sebesar 0,307 sedangkan ttabel sebesar 

1,9773. Dari hasil tersebut terlihat bahwa thitung < ttabel yaitu 0,307 < 1,9773, 

maka dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak, artinya secara parsial variabel 

bauran pemasaran untuk harga tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap variabel keputusan pembelian. 

• Berdasarkan hasil uji t (partial) pada model regresi, diperoleh nilai 

signifikansi variabel bauran pemasaran untuk tempat (X3) sebesar 0,000 < 

0,05. Selain itu dapat dilihat juga dari hasil perbandingan antara thitung dan 

ttabel yang menunjukan nilai thitung sebesar 28,788 sedangkan ttabel sebesar 

1,9773. Dari hasil tersebut terlihat bahwa thitung > ttabel yaitu 28,788 > 
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1,9773, maka dapat disimpulkan bahwa H1 diterima, artinya secara parsial 

variabel bauran pemasaran untuk tempat berpengaruh secara signifikan 

terhadap variabel keputusan pembelian. 

• Berdasarkan hasil uji t (partial) pada model regresi, diperoleh nilai 

signifikansi variabel bauran pemasaran untuk promosi (X4) sebesar 0,001 

< 0,05. Selain itu dapat dilihat juga dari hasil perbandingan antara thitung dan 

ttabel yang menunjukan nilai thitung sebesar 3,274 sedangkan ttabel sebesar 

1,9773. Dari hasil tersebut terlihat bahwa thitung > ttabel yaitu 3,274 > 1,9773, 

maka dapat disimpulkan bahwa H1 diterima, artinya secara parsial variabel 

bauran pemasaran untuk promosi berpengaruh secara signifikan terhadap 

variabel keputusan pembelian. 

 

4.5 Analisis Koefisien Jalur 

Pada analisis ini akan dijelaskan hasil persamaan analisis jalur untuk 

menghitung pengaruh bauran pemasaran untuk produk (X1), harga (X2), tempat 

(X3) dan promosi (X4) terhadap keputusan pembelian. Data yang dipergunakan 

merupakan data primer yang diperoleh melalui penyebaran angket. Berdasarkan 

data yang didapat tersebut ditentukan bahwa bauran pemasaran untuk produk (X1), 

harga (X2), tempat (X3) dan promosi (X4) merupakan variabel independen, 

sedangkan keputusan pembelian (Y) merupakan variabel dependen.  
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1. Persamaan Struktural 1 (X1 terhadap X2) 

Output dan Interpretasi Hasil Spss 

Tabel 4.61 

Model Summary 

  

Model 

1 

R 0,486 

R square 0,236 

Adjusted R square 0,231 

Std error of the Estimates 0,54510 

Change Statistics R square change 0,236 

  F change 45,676 

  df1 1 

  df2 138 

  Sig. F change  0,000 

 

Tampak bahwa koefisien determinasi (R2) sebesar 0,236 berarti bahwa 23,6% 

variabel bauran pemasaran untuk indikator produk (X1) dapat dijelaskan oleh 

indikator harga (X2). Sehingga error (ℇ) = 1 – R2 = 1 – 0,236 =  0,764. 

Tabel 4.62 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 12,681 1 12,681 42,676 ,000a 

Residual 41,005 138 ,297   

Total 53,686 139    

a. Predictors: (Constant), X2 

b. Dependent Variable: X1 

 

Berdasarkan hasil analisis pada tabel diatas diperoleh F hitung sebesar 42,676; 

db1 = 1; db2 =138, p-value = 0,000 < 0,005 atau Ho ditolak. Dengan demikian 

variabel bauran pemasaran untuk indikator produk berpengaruh terhadap indikator 

harga. 
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Tabel 4.63 
Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2,080 ,257  8,106 ,000 

X2 ,433 ,066 ,486 6,533 ,000 

a. Dependent Variable: X1 

 

Berdasarkan hasil analisis SPSS pada tabel diatas koefisien jalur diperoleh  

pada kolom Beta (Standardized Coefficients), yaitu koefisien jalur X1 ke X2 (p21)  = 

0,486. Hipotesisi yang akana diuji adalah :  

Ho: p21 ≤ 0 

 H1: p21 > 0 

Dari tabel diatas diperoleh  produk t hitung sebesar 6,533 dan sig 0,000 < 0,005 

atau ho ditolak. Dengan demikian variabel Bauran Pemasaran untuk indikator 

produk (X1) berpengaruh langsung positif terhadap harga (X2). 

2. Persamaan Struktural 2 (X1 terhadap X3) 

Output dan Interpretasi Hasil Spss 

Tabel 4.64 

Model Summary 

  

Model 

1 

R 0,536 

R square 0,287 

Adjusted R square 0,282 

Std error of the Estimates 0,52649 

Change Statistics R square change 0,287 

  F change 55,679 

  df1 1 

  df2 138 

  Sig. F change  0,000 
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Tampak bahwa koefisien determinasi (R2) sebesar 0,287 berarti bahwa 28,7% 

variabel bauran pemasaran untuk produk (X1) dapat dijelaskan oleh indikator 

tempat (X3). Sehingga error (ℇ) = 1 – R2 = 1 – 0,287 =  0,713. 

Tabel 4.65 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 15,434 1 15,434 55,679 ,000a 

Residual 38,252 138 ,277   

Total 53,686 139    

a. Predictors: (Constant), X3 

b. Dependent Variable: X1 

Berdasarkan hasil analisis pada tabel diatas diperoleh F hitung sebesar 55,679; 

db1 = 1; db2 =138, p-value = 0,000 < 0,005 atau Ho ditolak. Dengan demikian 

variabel bauran pemasaran untuk indikator produk berpengaruh terhadap indikator 

tempat. 

Tabel 4.66 
Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2,506 ,170  14,759 ,000 

X3 ,349 ,047 ,536 7,462 ,000 

a. Dependent Variable: X1 

 

Berdasarkan hasil analisis a SPSS pada tabel diatas koefisien jalur diperoleh  

pada kolom Beta (Standardized Coefficients), yaitu koefisien jalur X1 ke X3 (p21)  = 

0,536. Hipotesisi yang akana diuji adalah :  

Ho: p21 ≤ 0 

 H1: p23 > 0 
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Dari tabel diatas diperoleh  produk t hitung sebesar 6,533 dan sig 0,000 < 0,005 

atau ho ditolak. Dengan demikian variabel Bauran Pemasaran untuk indikator 

produk (X1) berpengaruh langsung positif terhadap tempat (X3). 

 

3. Persamaan Struktural 3 (X1 terhadap X4) 

Output dan Interpretasi Hasil Spss 

Tabel 4.67 

Model Summary 

  

Model 

1 

R 0,513 

R square 0,263 

Adjusted R square 0,258 

Std error of the Estimates 0,53550 

Change Statistics R square change 0,263 

  F change 49,215 

  df1 1 

  df2 138 

  Sig. F change  0,000 

 

Tampak bahwa koefisien determinasi (R2) sebesar 0,263 berarti bahwa 

26,3% variabel bauran pemasaran untuk produk (X1) dapat dijelaskan oleh indikator 

promosi (X4). Sehingga error (ℇ) = 1 – R2 = 1 – 0,263 =  0,737. 

Tabel 4.68 

ANOVAb 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 14,113 1 14,113 49,215 ,000a 

Residual 39,573 138 ,287   

Total 53,686 139    

a. Predictors: (Constant), X4 

b. Dependent Variable: X1 

 

Berdasarkan hasil analisis pada tabel diatas diperoleh F hitung sebesar 49,215; 

db1 = 1; db2 =138, p-value = 0,000 < 0,005 atau Ho ditolak. Dengan demikian 
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variabel bauran pemasaran untuk indikator produk berpengaruh terhadap indikator 

promosi. 

Tabel 4.69 
Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2,136 ,231  9,227 ,000 

X4 ,432 ,062 ,513 7,015 ,000 

a. Dependent Variable: X1 

 

Berdasarkan hasil analisis SPSS pada tabel diatas koefisien jalur diperoleh  

pada kolom Beta (Standardized Coefficients), yaitu koefisien jalur X1 ke X4 (p21)  = 

0,513. Hipotesisi yang akana diuji adalah :  

Ho: p41 ≤ 0 

 H1: p41 > 0 

Dari tabel diatas diperoleh  produk t hitung sebesar 7,015 dan sig 0,000 < 0,005 

atau ho ditolak. Dengan demikian variabel Bauran Pemasaran untuk indikator 

produk (X1) berpengaruh langsung positif terhadap promosi (X34). 

4. Persamaan Struktural 4 (X1 terhadap Y) 

Output dan Interpretasi Hasil Spss 

Tabel 4.70 

Model Summary 

 

Model 

1 

R 0,492 

R square 0,242 

Adjusted R square 0,236 

Std error of the Estimates 0,87391 

Change Statistics R square change 0,242 

  F change 43,965 

  df1 1 

  df2 138 

  Sig. F change  0,000 
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Tampak bahwa koefisien determinasi (R2) sebesar 0,242 berarti bahwa 24,2% 

variabel bauran pemasaran untuk produk (X1) dapat dijelaskan oleh variabel 

keputusan pembelian (Y). Sehingga error (ℇ) = 1 – R2 = 1 – 0,242 =  0,758. 

Tabel 4.71 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 33,577 1 33,577 43,965 ,000a 

Residual 105,394 138 ,764   

Total 138,971 139    

a. Predictors: (Constant), X1 

b. Dependent Variable: Y 

 

Berdasarkan hasil analisis pada tabel diatas diperoleh F hitung sebesar 43,965; 

db1 = 1; db2 =138 p-value = 0,000 < 0,005 atau Ho ditolak. Dengan demikian 

variabel produk berpengaruh terhadap variabel keputusan pembelian. 

5. Persamaan Struktural 5 (X2 terhadap Y) 

Output dan Interpretasi Hasil Spss 

Tabel 4.72 

Model Summary 

  

Model 

1 

R 0,292 

R square 0,086 

Adjusted R square 0,079 

Std error of the Estimates 0,95965 

Change Statistics R square change 0,086 

  F change 12,904 

  df1 1 

  df2 138 

  Sig. F change  0,000 

 

Tampak bahwa koefisien determinasi (R2) sebesar 0,086 berarti bahwa 8,6% 

variabel bauran pemasaran untuk harga (X2) dapat dijelaskan oleh variabel 

keputusan pembelian (Y). Sehingga error  = 1 – R2 = 1 – 0,086 =  0,914. 
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Tabel 4.73 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 11,884 1 11,884 12,904 ,000a 

Residual 127,088 138 ,921   

Total 138,971 139    

a. Predictors: (Constant), X2 

b. Dependent Variable: Y 

 

Berdasarkan hasil analisis pada tabel diatas diperoleh F hitung sebesar 12,904; 

db1 = 1; db2 =138 p-value = 0,000 < 0,005 atau Ho ditolak. Dengan demikian 

variabel harga berpengaruh terhadap variabel keputusan pembelian. 

6. Persamaan Struktural 6 (X2 terhadap X4) 

Output dan Interpretasi Hasil Spss 

Tabel 4.74 

Model Summary 

  

Model 

1 

R 0,461 

R square 0,212 

Adjusted R square 0,207 

Std error of the Estimates 0,62171 

Change Statistics R square change 0,212 

  F change 37,238 

  df1 1 

  df2 138 

  Sig. F change  0,001 

 

Tampak bahwa koefisien determinasi (R2) sebesar 0,212 berarti bahwa 21,2% 

variabel bauran pemasaran untuk harga (X2) dapat dijelaskan oleh indikator 

promosi (X4). Sehingga error  = 1 – R2 = 1 – 0,212 =  0,788. 
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Tabel 4.75 

ANOVAb 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 14,393 1 14,393 37,238 ,000a 

Residual 53,341 138 ,387   

Total 67,734 139    

a. Predictors: (Constant), X4 

b. Dependent Variable: X2 

 

Berdasarkan hasil analisis pada tabel diatas diperoleh F hitung sebesar 37,238; 

db1 = 1; db2 =138, p-value = 0,000 < 0,005 atau Ho ditolak. Dengan demikian 

variabel bauran pemasaran untuk indikator harga berpengaruh terhadap indikator 

promosi. 

Tabel 4.76 
Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2,202 ,269  8,195 ,000 

X4 ,436 ,071 ,461 6,102 ,000 

a. Dependent Variable: X2 

 

Berdasarkan hasil analisis SPSS pada tabel diatas koefisien jalur diperoleh 

pada kolom Beta (Standardized Coefficients), yaitu koefisien jalur X2 ke X4 (p24)  = 

0,461. Hipotesisi yang akana diuji adalah :  

Ho: p42 ≤ 0 

 H1: p42 > 0 

Dari tabel diatas diperoleh  produk t hitung sebesar 6,102 dan sig 0,000 < 0,005 

atau ho ditolak. Dengan demikian variabel Bauran Pemasaran untuk indikator harga 

(X1) berpengaruh langsung positif terhadap promosi (X4). 
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7. Persamaan Struktural 7 (X2 terhadap X3) 

Output dan Interpretasi Hasil Spss 

Tabel 4.77 

Model Summary 

  

Model 

1 

R 0,285 

R square 0,081 

Adjusted R square 0,075 

Std error of the Estimates 0,67152 

Change Statistics R square change 0,081 

  F change 12,207 

  df1 1 

  df2 138 

  Sig. F change  0,001 

 

Tampak bahwa koefisien determinasi (R2) sebesar 0,081 berarti bahwa 8,1% 

variabel bauran pemasaran untuk harga (X2) dapat dijelaskan oleh indikator tempat 

(X3). Sehingga error (ℇ) = 1 – R2 = 1 – 0,081 =  0,919. 

Tabel 4.78 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 5,505 1 5,505 12,207 ,001a 

Residual 62,229 138 ,451   

Total 67,734 139    

a. Predictors: (Constant), X3 

b. Dependent Variable: X2 

 

Berdasarkan hasil analisis pada tabel diatas diperoleh F hitung sebesar 12,207; 

db1 = 1; db2 =138, p-value = 0,001 < 0,005 atau Ho ditolak. Dengan demikian 

variabel bauran pemasaran untuk indikator harga berpengaruh terhadap indikator 

tempat. 
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Tabel 4.79 
Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3,081 ,217  14,225 ,000 

X3 ,208 ,060 ,285 3,494 ,001 

a. Dependent Variable: X2 

 

 

Berdasarkan hasil analisis a SPSS pada tabel diatas koefisien jalur diperoleh  

pada kolom Beta (Standardized Coefficients), yaitu koefisien jalur X2 ke X3 (p23)  = 

0,285. Hipotesisi yang akana diuji adalah :  

Ho: p23 ≤ 0 

 H1: p23 > 0 

Dari tabel diatas diperoleh  produk t hitung sebesar 3,494 dan sig 0,001 < 0,005 

atau ho ditolak. Dengan demikian variabel Bauran Pemasaran untuk indikator harga 

(X2) berpengaruh langsung positif terhadap tempat (X3). 

 

8. Persamaan Struktural 8 (X3 terhadap Y) 

Output dan Interpretasi Hasil Spss 

Tabel 4.80 

Model Summary 

  

Model 

1 

R 0,945 

R square 0,893 

Adjusted R square 0,892 

Std error of the Estimates 0,32879 

Change Statistics R square change 0,893 

  F change 1147,522 

  df1 1 

  df2 138 

  Sig. F change  0,000 
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Tampak bahwa koefisien determinasi (R2) sebesar 0,893 berarti bahwa 89,3% 

variabel bauran pemasaran untuk tempat (X3) dapat dijelaskan oleh variabel 

keputusan pembelian (Y). Sehingga error (ℇ) = 1 – R2 = 1 – 0,893 =  0,107. 

Tabel 4.81 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 124,053 1 124,053 1147,522 ,000a 

Residual 14,918 138 ,108   

Total 138,971 139    

a. Predictors: (Constant), X3 

b. Dependent Variable: Y 

 

Berdasarkan hasil analisis pada tabel diatas diperoleh F hitung sebesar 

1147,522; db1 = 1; db2 =138 p-value = 0,000 < 0,005 atau Ho ditolak. Dengan 

demikian variabel tempat berpengaruh terhadap variabel keputusan pembelian. 

9. Persamaan Struktural 9 (X3 terhadap X4) 

Output dan Interpretasi Hasil Spss 

Tabel 4.82 

Model Summary 

  

Model 

1 

R 0,408 

R square 0,167 

Adjusted R square 0,161 

Std error of the Estimates 0,87560 

Change Statistics R square change 0,167 

  F change 27,640 

  df1 1 

  df2 138 

  Sig. F change  0,000 
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Tampak bahwa koefisien determinasi (R2) sebesar 0,081 berarti bahwa 16,7% 

variabel bauran pemasaran untuk tempat (X3) dapat dijelaskan oleh indikator 

promosi (X4). Sehingga error (ℇ) = 1 – R2 = 1 – 0,167 =  0,833. 

Tabel 4.83 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 21,191 1 21,191 27,640 ,000a 

Residual 105,802 138 ,767   

Total 126,993 139    

a. Predictors: (Constant), X4 

b. Dependent Variable: X3 

 

Berdasarkan hasil analisis pada tabel diatas diperoleh F hitung sebesar 27,640; 

db1 = 1; db2 =138, p-value = 0,000 < 0,005 atau Ho ditolak. Dengan demikian 

variabel bauran pemasaran untuk indikator tempat berpengaruh terhadap indikator 

promosi. 

Tabel 4.84 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 
1,556 ,379  4,110 ,000 

X4 
,529 ,101 ,408 5,257 ,000 

a. Dependent Variable: X3 

 

Berdasarkan hasil analisis a SPSS pada tabel diatas koefisien jalur diperoleh  

pada kolom Beta (Standardized Coefficients), yaitu koefisien jalur X3 ke X4 (p43)  = 

0,408. Hipotesisi yang akana diuji adalah :  

Ho: p43 ≤ 0 

 H1: p43 > 0 
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Dari tabel diatas diperoleh  produk t hitung sebesar 5,257 dan sig 0,000 < 0,005 

atau ho ditolak. Dengan demikian variabel Bauran Pemasaran untuk indikator 

tempat (X3) berpengaruh langsung positif terhadap promosi (X4). 

 

10. Persamaan Struktural 10 (X4 terhadap Y) 

Output dan Interpretasi Hasil Spss 

Tabel 4.85 

Model Summary 

  

Model 

1 

R 0,459 

R square 0,211 

Adjusted R square 0,205 

Std error of the Estimates 1360,89 

Change Statistics R square change 0,211 

  F change 36,912 

  df1 1 

  df2 138 

  Sig. F change  0,000 

 

Tampak bahwa koefisien determinasi (R2) sebesar 0,211 berarti bahwa 21,1% 

variabel bauran pemasaran untuk promosi (X4) dapat dijelaskan oleh variabel 

keputusan pembelian (Y). Sehingga error (ℇ) = 1 – R2 = 1 – 0,211 =  0,789. 

Tabel 4.86 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 29,328 1 29,328 36,912 ,000a 

Residual 109,644 138 ,795   

Total 138,971 139    

a. Predictors: (Constant), X4 

b. Dependent Variable: Y 
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Berdasarkan hasil analisis pada tabel diatas diperoleh F hitung sebesar 36,912; 

db1 = 1; db2 =138 p-value = 0,000 < 0,005 atau Ho ditolak. Dengan demikian 

variabel promosi berpengaruh terhadap variabel keputusan pembelian. 

 

11. Persamaan Struktural 1 (X1, X2, X3, X4 terhadap Y) 

Output dan Interpretasi Hasil Spss 

Tabel 4.87 

Model Summary 

  

Model 

1 

R 0,950 

R square 0,902 

Adjusted R square 0,899 

Std error of the Estimates 0,31771 

Change Statistics R square change 0,902 

  F change 310,439 

  df1 4 

  df2 135 

  Sig. F change  0,000 

 

Tampak bahwa koefisien determinasi (R2) sebesar 0,902 berarti bahwa 

90,2% variabel keputusan pembelian(Y) dapat dijelaskan oleh bauran pemasaran. 

Sehingga error (ℇ) = 1 – R2 = 1 – 0,902 =  0,098 

 
Tabel 4.88 

ANOVAb 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 125,344 4 31,336 310,439 ,000a 

Residual 13,627 135 ,101   

Total 138,971 139    

a. Predictors: (Constant), X4, X3, X2, X1 

b. Dependent Variable: Y 
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Berdasarkan hasil analisis pada tabel diatas diperoleh F hitung sebesar 310,439; 

db1 = 4; db2 = 135, p-value = 0,000 < 0,005 atau Ho ditolak. Dengan demikian 

variabel bauran pemasaran (X) secara simultan berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian(Y). 

Tabel 4.89 
Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -,121 ,186  -,648 ,518 

X1 -,114 ,058 -,071 -1,946 ,054 

 X2 ,014 ,046 ,010 ,307 ,759 

 X3 ,978 ,034 ,935 28,788 ,000 

 X4 ,148 ,045 ,109 3,274 ,001 

a. Dependent Variable: Y 

 

 

Berdasarkan hasil analisis a SPSS pada tabel diatas koefisien jalur diperoleh  

pada kolom Beta (Standardized Coefficients), yaitu koefisien jalur X1 ke X2 (p21)  = 

0,486. Hipotesisi yang akan diuji adalah :  

Ho: p21 ≤ 0 

 H1: p21 > 0 

Dari tabel diatas diperoleh berturut-turut:  

1. Py1 = -0,071; t hitung = -1,946 dengan sig 0,054/2 = 0,027 < 0,05, artinya 

variabel bauran pemasaran untuk produk berpengaruh terhadap variabel 

keputusan pembelian. 

2. Py2 = 0,010; t hitung = 0,307 dengan sig 0,759/2 = 0,3795 > 0,05, artinya 

variabel bauran pemasaran untuk harga tidak berpengaruh terhadap variabel 

keputusan pembelian. 
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3. Py3 = 0,935; t hitung = 28,788 dengan sig 0,000 < 0,05, artinya variabel bauran 

pemasaran untuk tempat berpengaruh terhadap variabel keputusan pembelian. 

4. Py4 = 0,109; t hitung = 3,274 dengan sig 0,001 < 0,05, artinya variabel bauran 

pemasaran untuk promosi berpengaruh terhadap variabel keputusan pembelian. 

Tabel 4.90 

Ringkasan hasil pengujian analisis jalur dengan SPSS 
pengaruh langsung antar 

variabel 

koefisien jalur 

(py) 

kesalahan baku 

(sb) 
t hitung p-value kesimpulan 

X1 terhadap X2 (p21) 0,486 0,764 6,533 0,000 sig 

X1 terhadap X3 (p21) 0,536 0,713 7,462 0,000 sig 

X1 terhadap X4 (p14) 0,513 0,737 7,015 0,000 sig 

X1 terhadap Y (pY1) -0,71 0,758 -1,946 0,027 sig 

X2 terhadap Y (pY2) 0,010 0,914 0,307 0,3795 Tidak sig 

X2 terhadap X4 (p24) 0,461 0,788 6,102 0,000 sig 

X2 terhadap X3 (p23) 0,285 0,919 3,494 0,001 sig 

X3 terhadap Y (pY3) 0,935 0,107 28,788 0,000 sig 

X3 terhadap X4 (p34) 0,408 0,833 5,257 0,000 sig 

X4 terhadap Y (pY4) 0,109 0,789 3,274 0,001 sig 

 
Dengan demikian berdasarkan hasil pengujian hipotesis dengan aplikasi 

SPSS, model kausal empiris X1, X2 dengan Y divisualkan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 

Struktur Hubungan Kausal X1, X2, X3 dan X4 terhadap Y 
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4.5.1 Pengaruh Produk Terhadap Keputusan membeli Perumahan Mutiara 

Venue  

Hipotesis pertama adalah untuk mengetahui pengaruh produk terhadap 

keputusan membeli pelanggan di Perumahan Mutiara Venue. Produk (H1 diterima 

atau H0 ditolak) dikatakan berpengaruh signifikan jika mempunyai nilai t-hitung 

lebih besar dari nilai t-tabelnya sebesar 1,97 pada taraf signifikansi < 0,05. 

Berdasarkan tabel 4.59 didapatkan hasil H1 ditolak atau produk tidak berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan membeli karena nilai t-hitungnya sebesar 0,960 < t-

tabelnya sebesar 1,97 dengan nilai sig sebesar 0,054 yang lebih besar dari nilai 0,05.  

Pada penelitian ini produk tidak berpengaruh signifikan karena pada 

umumnya pelanggan sudah mengetahui dari pelanggan lain atau kerabatnya ketika 

membeli tempat untuk tinggal sehingga hal tersebut yang pada akhirnya akan 

membentuk ekspektasi mengenai manfaat utama yang akan didapatkan ketika 

memutuskan untuk membeli di Perumahan Mutiara Venue. Ekspektasi itu yang 

pada akhirnya disertai dengan harga yang relatif terjangkau, membuat tuntutan 

pelanggan terhadap Perumahan Mutiara Venue tidak terlalu tinggi sehingga nilai 

tambahan untuk tempat tinggal tidak lagi pada hal yang utama, namun yang menjadi 

pelengkap. 
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4.5.2 Pengaruh Harga Terhadap Keputusan membeli Perumahan Mutiara 

Venue  

Hipotesis pertama adalah untuk mengetahui pengaruh harga terhadap 

keputusan membeli pelanggan di Perumahan Mutiara Venue. Harga (H1 diterima 

atau H0 ditolak) dikatakan berpengaruh signifikan jika mempunyai nilai t-hitung 

lebih besar dari nilai t-tabelnya sebesar 1,97 pada taraf signifikansi < 0,05. 

Berdasarkan tabel 4.59 didapatkan hasil H1 ditolak atau harga tidak berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan membeli karena nilai t-hitungnya sebesar 3,07 > t-

tabelnya sebesar 1,97 dengan nilai sig sebesar 0,759 yang lebih besar dari nilai 0,05. 

Berpengaruhnya harga dikarenakan lokasi tempat yang berada di daerah 

target pasar masyakarat menengah ke bawah. Jika pengelola memberikan tarif 

harga yang tinggi, maka pelanggan menjadi enggan untuk membeli dikarenakan 

tidak cukupnya gaji dalam menutupi biaya tempat tinggal. Harga yang terjangkau 

ini juga yang pada akhirnya membuat tingkat permintaan senantiasa ada.  

 

4.5.3 Pengaruh Tempat Terhadap Keputusan membeli Perumahan Mutiara 

Venue  

Hipotesis pertama adalah untuk mengetahui pengaruh tempat terhadap 

keputusan membeli pelanggan di Perumahan Mutiara Venue. Tempat (H1diterima 

atau H0 ditolak) dikatakan berpengaruh signifikan jika mempunyai nilai t-hitung 

lebih besar dari nilai t-tabelnya sebesar 1,97 pada taraf signifikansi < 0,05.  
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Berdasarkan tabel 4.59 didapatkan hasil H1 diterima atau tempat 

berpengaruh signifikan terhadap keputusan membeli karena nilai t-hitungnya 

sebesar 28,788 < t-tabelnya sebesar 1,97 dengan nilai sig sebesar 0,00 yang lebih 

kecil dari nilai 0,05.  

Hal tersebut terjadi karena pada umumnya masyarakat berkeinginan 

mengetahui mengenai lokasi Perumahan Mutiara Venue sehingga mempunyai 

ekspektasi tinggi mengenai tempat. Lokasi yang dekat dari jalan raya utama, namun 

pelanggan dapat memaklumi dikarenakan harganya yang sesuai dan fasilitas 

pendukungnya yang cukup memadai. 

 

4.5.4 Pengaruh Promosi Terhadap Keputusan membeli Perumahan Mutiara 

Venue  

Hipotesis pertama adalah untuk mengetahui pengaruh promosi terhadap 

keputusan membeli pelanggan di Perumahan Mutiara Venue. Promosi (H1 diterima 

atau H0 ditolak) dikatakan berpengaruh signifikan jika mempunyai nilai t-hitung 

lebih besar dari nilai t-tabelnya sebesar 1,97 pada taraf signifikansi < 0,05. 

Berdasarkan tabel 4.59 didapatkan hasil H1 diterima atau promosi berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan membeli karena nilai t-hitungnya sebesar 3,274 < t-

tabelnya sebesar 1,97 dengan nilai sig sebesar 0,001 yang lebih kecil dari nilai 0,05. 

Promosi yang menarik dibutuhkan oleh pihak pengelola dikaenakan target pasar 

hanya menengah. Strategi promosi yang dilakukan oleh pengelola Perumahan 

Mutiara Venue hanya memperlukan hal sederhana agar dapat memberikan 
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awareness bahwa Perumahan Mutiara Venue itu ada dan dibutuhkan oleh 

masyarakat.  

 

4.6 Implikasi Manajerial 

Perumahan Mutiara Venue dibangun oleh PT.Graha Bina Sarana bertujuan 

untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan perumahan yang ideal dan sesuai 

dengan kemampaun. Harga tanah dan rumah di Kota Bandung yang terus naik setiap 

tahun tentu akan membebani biaya hidup masyarakat sehingga pada akhirnya 

ketimpangan sosial antara masyarakat menjadi semakin besar. Perumahan Mutiara 

Venue di bangun di Rancaekek Kabupaten Bandung merupakan salah satu solusi yang 

ditawarkan oleh PT.Graha Bina Sarana dalam mengurangi kesenjangan tersebut.  

Wilayah Rancaekek yang saat mulai berkembang dengan kemudahan aksesnya 

dan terdapat belasan perumahan yang dibangun oleh pengembang. Harga jual yang 

ditawarkan cukup terjangkau oleh masyarakat. Namun, usaha untuk menjual agar 

pemerintah minimal dapat menutup modal yang dikeluarkan tentu harus dilakukan 

bauran pemasaran. Bauran pemasaran adalah salah satu komponen kunci pemasaran 

yang bertujuan untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan. Bauran pemasaran 

yang tepat maka akan menghasilkan keuntungan yang besar bagi perusahaan, 

sedangkan bauran pemasaran yang tidak tepat atau implementasi bauran pemasaran 

buruk maka akan menimbulkan masalah yang akan menganggu hubungan antara 

perusahaan dengan pelanggan. Banyak berbagai penelitian yang menyimpulkan bauran 

pemasaran berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian, namun dengan 

jumlah variabel bauran pemasaran yang berbeda dan hasil secara parsial yang berbeda. 

Berdasarkan pengolahan yang dilakukan dapat diketahui bahwa jika dilihat secara 
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simultan seluruh variabel tersebut sudah berpengaruh signifikan dalam mempengaruhi 

keputusan pembelian di Perumahan Mutiara Venue. Artinya keempat variabel dalam 

bauran pemasaran tersebut saling terkait dalam mempengaruhi pembelian di 

Perumahan Mutiara Venue.  

 

Sedangkan berdasarkan pengujian secara parsial diketahui hanya promosi dan 

tempat yang berpengaruh signifikan terhadap keputusan memberli di Perumahan 

Mutiara Venue. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa sebetulnya konsumen sudah 

merasa puas terhadap fasilitas yang diberikan oleh pengelola pada Perumahan Mutiara 

Venue. Namun, dikarenakan target pasar dari Perumahan Mutiara Venue adalah 

masyarakat menengah adalah hal yang wajar jika masyarakat lebih kuat 

ketertarikannya pada faktor lokasi. Selain itu, promosi yang disampaikan dinilai 

penting untuk mengetahui apakah promosi yang  disampaikan sesuai dengan 

kenyataan.Pada variabel bauran pemasaran lain tidak berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan membeli. Dikatakan tidak berpengaruh karena produk dan harga dinilai 

memiliki keterkaitan, produk yang baik biasanya memiliki harga yang tinggi begitu 

juga sebaliknya.  

Penilaian pelanggan terhadap salah satu pada bauran pemasaran tersebut 

semakin baik, mengakibatkan keinginan konsumen untuk membeli semakin tinggi, 

sebaliknya jika penilaian pelanggan terhadap salah satu bauran pemasaran tersebut 

semakin buruk membuat tingkat keinginan membeli pelanggan akan semakin rendah. 

Hasil secara simultan bauran pemasaran berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

pembelian didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Marina Sunarti  (2016) 
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serta Tumbel dan Rate (2013), walaupun konstruksi variabel pada bauran peamasaran 

tidak sama.  


