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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN 

 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

4.1.1     Apartemen Transit   

Apartemen Transit disebut juga sebagai transit atau persinggahan karena 

dibangun oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk membantu masyarakat 

menengah ke bawah agar dapat membeli rumah dengan cara mengumpulkan uang 

dalam beberapa tahun dengan cara menyewa di Apartemen Transit dengan harga 

yang terjangkau. Dengan harga yang relatif terjangkau, masyarakat dapat 

menyisihkan penghasilan mereka untuk DP rumah.  

Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengeluarkan keputusan Gubernur No: 

648/Kep.109-Diskimrum/2014 tertanggal 16 Januari 2014 yang berisi mengenai tarif 

iuran sewa Rumah Susun Sederhana dan bekerja sama dengan pemerintah pusat 

untuk membangun hunian sederhana dengan harga sewa yang terjangkau yang salah 

satunya berlokasi di Jl. Cipanas No. 1001, Cangkuang Kab. Bandung, Kota Bandung 

dengan pembangunan proyek yang bernama Apartemen Transit Rancaekek. Jumlah 

tower atau gedung dari Apartemen Transit ini sebanyak 5 gedung. 
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Gambar 4.13 Struktur Organisasi Pengelola Apartemen Transit 

Sumber: Manajer HRD Apartemen Transit 

 

 Berdasarkan gambar di atas, struktur jabatan yang mengelola Apartemen 

Transit adalah Kepala UPTD yang membawahi Kepala Bagian Tata Usaha, 

Pengelolaan Rusunawa, Pelayanan Rusunawa, dan Koordinator UPTD yang terdiri 

dari para teknisi.  
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4.2 Karakteristik Responden 

   Karakteristik mengenai profil responden selanjutnya dapat dilihat sebagai 

berikut: 

1) Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Pengumpulan data yang telah dilakukan sebanyak 190 responden, maka berikut 

karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin: 

Tabel 4.21 Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin Frekuensi Persentase 

Laki-Laki 78 41.1 

Perempuan 112 58.9 

Total 190 100.0 

     Sumber: Data Olahan Desember 2018 

 
Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa jumlah responden terbanyak yang 

menjawab kuesioner ini adalah perempuan dengan jumlah 112 orang, sedangkan 

sisanya sebanyak 78 responden adalah laki-laki. Mayoritas yang menjawab kuesioner 

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

Keluarga yang menempati Apartemen Transit 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 
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yang 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 Apartemen Transit penting untuk menyajikan suatu jasa dengan 

mempertimbangkan kebutuhan perempuan-perempuan pada keluarga muda tersebut.  

 

2) Responden Berdasarkan Usia 

Karakteristik responden berikutnya adalah melakukan kategori berdasarkan usia 

dimana mayoritas responden adalah perempuan yang baru menikah sehingga rentang 

umur mayoritas adalah 21-40 tahun seperti yang dapat dilihat berikut ini: 

 

Tabel 4.22 Deskripsi Responden Berdasarkan Usia 

Usia Frekuensi Persentase 

16-20 tahun 4 2.1 

21-40 tahun 169 88.9 

41-45 tahun 13 6.8 

> 45 tahun 4 2.1 

Total 190 100.0 

      Sumber: Data Olahan Desember 2018 

 
 Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa jumlah responden yang menjawab 

kuesioner ini berusia 21-40 tahun sejumlah 169 orang, sedangkan sisanya dalam 

jumlah kecil dengan rentang usia 41-45 tahun sebanyak 13 orang, 16-20 tahun 

sebanyak empat orang, dan > 45 tahun sebanyak empat orang. Hal tersebut 
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dikarenakan rentang usia tersebut adalah rentang usia produktif seseorang dalam 

bekerja. Ditambah mayoritas penghuni Apartemen Transit 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 

Apartemen Transit adalah masyarakat menengah ke bawah yang umumnya adalah 

keluarga baru yang mempunyai rencana untuk memiliki rumah.  

 

3) Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

Pengumpulan data yang telah dilakukan sebanyak 190 responden, maka berikut 

karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan: 

Tabel 4.23 Deskripsi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

Tingkat Pendidikan Frekuensi Persentase 

SMP/SLTP/MTs 10 5.3 

SMA/SMK/MA 154 81.1 

Diploma 14 7.4 

Sarjana 12 6.3 

Total 190 100.0 

    Sumber: Data Olahan Desember 2018 

  
Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa mayoritas responden yang menjawab 

kuesioner ini adalah dengan tingkat pendidikan SMA/SMK/MA dengan jumlah 

sebanyak 154 orang, sedangkan sisanya dalam jumlah kecil dengan tingkat 

pendidikan Diploma sebanyak 14 orang, Sarjana sebanyak 12 orang, dan dengan 
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tingkat pendidikan sebanyak 10 orang. Hal tersebut dikarenakan mayoritas responden 

yang menyewa di Apartemen Transit mempunyai pekerjaan dengan level buruh yang 

tidak membutuhkan level pendidikan yang tinggi. Karyawan dengan level pekerjaan 

yang tidak tinggi tentu akan mendapatkan gaji yang kecil sehingga dalam hal ini 

bauran pemasaran dari segi harga perlu untuk dipertimbangkan.  

 

4.3  Tanggapan Responden Terhadap Bauran Pemasaran 

 Statistik deskriptif dijelaskan dalam buku Aplikasi Analisi Multivariete 

Ghozali (201) 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: 

 

4.3.1 Tanggapan Responden Terhadap Produk 

 Berdasarkan enam indikator pada variabel produk, maka dibuat item 

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

pertanyaan terhadap sembilan pertanyaan dalam variabel produk. 
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 Pertanyaan variabel produk pertama adalah mengenai seberapa luas ruang 

tamu berbagai tipe Apartemen Transit yang ditanggapi oleh responden sebagai 

berikut: 

Tabel 4.24 Tanggapan Responden Terhadap Luas Ruang Tamu 

Tanggapan Frekuensi Persentase 

Sangat Tidak Setuju 1 .5 

Tidak Setuju 10 5.3 

Kurang Setuju 23 12.1 

Setuju 86 45.3 

Sangat Setuju 70 36.8 

Total 190 100.0 

Rata-Rata 4,13 

                          Sumber: Data Olahan Desember 2018 

  
 Pada pertanyaan pertama, mayoritas responden menjawab Setuju sebanyak 86 

orang dan Sangat Setuju sebanyak 70 orang mengenai luas Apartemen yang 

didapatkan, namun tetap ada sebagian responden sebanyak satu orang yang 

menjawab Kurang Setuju sebanyak 23 orang, Tidak Setuju sebanyak 10 orang, dan 

Sangat Tidak Setuju sebanyak 1 orang bahwa Apartemen Transit sudah luas seperti 

luas kamar, dapur yang disatukan oleh ruang tamu, dan ruang kamar mandi yang 

kecil. Namun secara umum jika dibandingkan dengan tempat lain dengan harga yang 

sama, ruangan Apartemen Transit sudah luas. Secara nilai rata-rata yaitu sebesar 4,13 

penilaian responden terhadap luas kamar tamu sudah cukup baik. 

 Pertanyaan variabel produk kedua adalah mengenai seberapa luas kamar tidur 

berbagai tipe Apartemen Transit yang ditanggapi oleh responden sebagai berikut: 
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Tabel 4.25 Tanggapan Responden Terhadap Luas Kamar Tidur 

Tanggapan Frekuensi Persentase 

Sangat Tidak Setuju 0 0 

Tidak Setuju 9 4.7 

Kurang Setuju 34 17.9 

Setuju 90 47.4 

Sangat Setuju 57 30.0 

Total 190 100.0 

Rata-Rata 4,03 

                       Sumber: Data Olahan Desember 2018 

  
 Pada pertanyaan kedua mengenai luas atau tidaknya kamar tidur, mayoritas 

responden sebanyak 90 orang menjawab Setuju dan 57 orang menjawab Sangat 

Setuju. Artinya mayoritas responden menjawab kamar tidur di Apartemen Transit 

sudah luas, namun masih terdapat 34 orang yang menjawab Kurang Setuju dan 9 

orang yang menjawab Tidak Setuju bahwa kamar tidur di Apartemen Transit sudah 

luas. Secara nilai rata-rata yaitu sebesar 4,03 penilaian responden terhadap luas kamar 

tidur sudah cukup baik. 

 Pertanyaan variabel produk ketiga adalah mengenai seberapa banyak ventilasi 

di Apartemen Transit yang ditanggapi oleh responden sebagai berikut: 
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Tabel 4.26 Tanggapan Responden Terhadap Banyaknya Ventilasi 

Tanggapan Frekuensi Persentase 

Sangat Tidak Setuju 1 .5 

Tidak Setuju 12 6.3 

Kurang Setuju 26 13.7 

Setuju 93 48.9 

Sangat Setuju 58 30.5 

Total 190 100.0 

Rata-Rata 4,03 

    Data Olahan Desember 2018 
 

 Pertanyaan ketiga banyak atau tidaknya ventilasi di Apartemen Transit 

dimana mayoritas sebanyak 93 orang menjawab Setuju dan 58 orang menjawab 

Sangat Setuju bahwa ventilasi di Apartemen Transit sudah cukup. Namun tetap ada 

sebanyak 26 orang yang menjawab Kurang Setuju, 12 orang menjawab Tidak Setuju, 

dan 1 orang menjawab Sangat Tidak Setuju bahwa ventilasi sudah banyak. Secara 

nilai rata-rata yaitu sebesar 4,03 penilaian responden terhadap banyaknya ventilasi 

sudah cukup baik. 

 Pertanyaan variabel produk keempat adalah mengenai seberapa baik ventilasi 

di Apartemen Transit yang ditanggapi oleh responden sebagai berikut: 
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Tabel 4.27 Tanggapan Responden Terhadap Baiknya Ventilasi 

Tanggapan Frekuensi Persentase 

Sangat Tidak Setuju 1 .5 

Tidak Setuju 15 7.9 

Kurang Setuju 36 18.9 

Setuju 80 42.1 

Sangat Setuju 58 30.5 

Total 190 100.0 

Rata-Rata 3,94 

              Data Olahan Desember 2018 

  
 Pertanyaan keempat mengenai seberapa baik ventilasi di Apartemen Transit 

mayoritas responden sebanyak 80 orang menjawab Setuju dan 58 orang menjawab 

Sangat Setuju bahwa sistem ventilasi di Apartemen Transit sudah baik. Namun masih 

terdapat 36 orang menjawab Kurang Setuju, 15 orang menjawab Tidak Setuju, dan 1 

orang menjawab Sangat Tidak Setuju bahwa sistem ventilasi di Apartemen Transit 

sudah baik. Secara nilai rata-rata yaitu sebesar 3,94 penilaian responden terhadap 

baiknya ventilasi sudah cukup baik. 

 Pertanyaan variabel produk kelima adalah mengenai seberapa memadai 

jumlah watt listrik di Apartemen Transit yang ditanggapi oleh responden sebagai 

berikut: 
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Tabel 4.28 Tanggapan Responden Terhadap Jumlah Watt Listrik 

Tanggapan Frekuensi Persentase 

Sangat Tidak Setuju 3 1.6 

Tidak Setuju 12 6.3 

Kurang Setuju 41 21.6 

Setuju 71 37.4 

Sangat Setuju 63 33.2 

Total 190 100.0 

Rata-Rata 3,94 

              Data Olahan Desember 2018 

  
 Pada pertanyaan kelima mengenai seberapa memadai jumlah watt untuk 

menampung kebutuhan, mayoritas responden sebanyak 71 orang menjawab Setuju 

dan 63 orang menjawab Sangat Setuju bahwa jumlah watt listrik cukup untuk 

menampung kebutuhan. Sisanya yaitu 41 orang menjawab Kurang Setuju, 12 orang 

menjawab Tidak Setuju, dan 3 orang menjawab Sangat Tidak Setuju bahwa jumlah 

watt di Apartemen Transit sudah cukup. Hal tersebut dikarenakan masing-masing 

rumah rangga mempunyai peralatan elektronik yang berbeda. Secara nilai rata-rata 

yaitu sebesar 3,94 penilaian responden terhadap jumlah watt listrik sudah cukup baik. 

 Pertanyaan variabel produk keenam adalah mengenai seberapa bersih air di 

Apartemen Transit yang ditanggapi oleh responden sebagai berikut: 
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Tabel 4.29 Tanggapan Responden Terhadap Kebersihan Air 

Tanggapan Frekuensi Persentase 

Sangat Tidak Setuju 0 0 

Tidak Setuju 16 8.4 

Kurang Setuju 33 17.4 

Setuju 94 49.5 

Sangat Setuju 47 24.7 

Total 190 100.0 

Rata-Rata 3,91 

            Data Olahan Desember 2018 

  
 Pada pertanyaan keenam mengenai seberapa bersih air disini, sebanyak 94 

responden menjawab Setuju dan 47 responden menjawab Sangat Setuju. Namun 

tingkat ketidaksetujuan juga cukup banyak dimana 33 orang menjawab Kurang 

Setuju dan 16 orang menjawab Tidak Setuju bahwa air sudah bersih karena sebagian 

orang mengatakan ada cacing pada saluran air di Apartemen Transit. Indikator ini 

salah satu yang mendapatkan penilaian paling rendah. Secara nilai rata-rata yaitu 

sebesar 3,91 penilaian responden terhadap kebersihan air sudah cukup baik. 

 Pertanyaan variabel produk ketujuh adalah mengenai seberapa melimpah air 

di Apartemen Transit yang ditanggapi oleh responden sebagai berikut: 
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Tabel 4.30 Tanggapan Responden Terhadap Jumlah Air 

Tanggapan Frekuensi Persentase 

Sangat Tidak 

Setuju 

2 1.1 

Tidak Setuju 10 5.3 

Kurang Setuju 40 21.1 

Setuju 80 42.1 

Sangat Setuju 58 30.5 

Total 190 100.0 

Rata-Rata 3,96 

                   Data Olahan Desember 2018 
 

 Pertanyaan ketujuh mengenai seberapa melimpah air mayoritas responden 

sebanyak 80 orang menjawab Setuju dan 58 orang menjawab Sangat Setuju bahwa 

air di Apartemen Transit melimpah. Namun, masih ada responden sebanyak 40 orang 

yang menjawab Kurang Setuju, 10 responden menjawab Tidak Setuju, dan 2 

responden menjawab Sangat Tidak Setuju bahwa air melimpah. Mereka mendasri 

pada beberapa kali air tidak mengalir. Secara nilai rata-rata yaitu sebesar 3,96 

penilaian responden terhadap jumlah air sudah cukup baik. 

 Pertanyaan variabel produk kedelapan adalah mengenai seberapa luas kamar 

kamar mandir pribadi di Apartemen Transit yang ditanggapi oleh responden sebagai 

berikut: 
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Tabel 4.31 Tanggapan Responden Terhadap Luas Kamar Mandi Pribadi 

Tanggapan Frekuensi Persentase 

Sangat Tidak Setuju 2 1.1 

Tidak Setuju 13 6.8 

Kurang Setuju 30 15.8 

Setuju 79 41.6 

Sangat Setuju 66 34.7 

Total 190 100.0 

Rata-Rata 4,02 

              Sumber: Data Olahan Desember 2018 
 Pada pertanyaan kedelapan mengenai seberapa luas kamar mandi pribadi 

sebanyak 79 responden menjawab Setuju dan 66 responden menjawab Sangat Setuju 

bahwa kamar mandi sudah luas, sedangkan sisanya sebanyak 30 orang menjawab 

Kurang Setuju, 13 orang menjawab Tidak Setuju, dan 2 orang menjawab Sangat 

Tidak Setuju bahwa kamar pribadi sudah luas. Secara nilai rata-rata yaitu sebesar 

4,02 penilaian responden terhadap luas kamar mandi pribadi sudah cukup baik. 

 Pertanyaan variabel produk kedua adalah mengenai seberapa dapur di 

Apartemen Transit yang ditanggapi oleh responden sebagai berikut: 

Tabel 4.32 Tanggapan Responden Terhadap Luas Dapur 

Tanggapan Frekuensi Persentase 

Sangat Tidak Setuju 3 1.6 

Tidak Setuju 12 6.3 

Kurang Setuju 42 22.1 

Setuju 76 40.0 

Sangat Setuju 57 30.0 

Total 190 100.0 

Rata-Rata 3,91 

             Sumber: Data Olahan Desember 2018 
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 Pada pertanyaan kesembilan mengenai seberapa luas dapur yang didapatkan, 

sebanyak 76 responden menjawab Setuju dan 57 responden menjawab Sangat Setuju 

bahwa dapur di Apartemen Transit sudah luas. Namun masih terdapat 42 responden 

yang menjawab Kurang Setuju, 12 responden menjawab Tidak Setuju, dan 

3responden menjawab Sangat Tidak Setuju bahwa dapur yang langsung disatukan 

dengan ruang tamu membuat dapur terlihat sempit. Namun jika dibandingkan dengan 

harga dan perbandingan di tempat lain, dapur yang terdapat di Apartemen Transit 

sudah cukup luas. Secara nilai rata-rata yaitu sebesar 3,91 penilaian responden 

terhadap luas dapur sudah cukup baik. 
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Tabel 4.33 Rekapitulasi Deskriptif Variabel Produk 

Produk  

 Indikator 
Kategori Jawaban 

Rata 

- 

Rata 

STS TS KS S SS  

1 
Seberapa luas ruang tamu berbagai 

tipe Apartemen Transit 
1 10 23 86 70 4,13 

2 
Seberapa luas kamar tidur untuk saya 

dan keluarga saya 
0 9 34 90 57 4,03  

3 
Seberapa banyak ventilasi di 

Apartemen Transit 
1 12 26 93 58 4,03 

4 

Seberapa baik ventilasi di 

Apartemen sehingga mudah bagi 

cahaya matahari masuk 

1 15 36 80 58 3,94 

5 
Seberapa memadai jumlah watt 

untuk menampung kebutuhan saya 
3 12 41 71 63 3,94 

6 Seberapa bersih air disini 0 16 33 94 47 3,91 

7 Seberapa melimpah air disini 2 10 40 80 58 3,96 

8 
Seberapa luas kamar mandi pribadi 

disini 
2 13 30 79 66 4,02 

9 
Seberapa luas dapur yang saya 

dapatkan 
2 12 42 76 57 3,90 

Frekuensi 12 109 305 749 534 

Persentase Setiap Pilihan 1% 6% 18% 44% 30% 

Kecenderungan Variabel Produk 26% 74% 

Sumber: Data Olahan Desember 2018 

  
 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 Apartemen Transit yang akan 

ditawarkan kepada pelanggan yaitu sebagai tempat tinggal. Basic product yang 

diamati dalam penelitian ini adalah mengenai ruang tamu, kamar, dapur, ventilasi, air 

dan listrik sebagai kebutuhan dasar seseorang dalam tempat tinggal. Namun, setiap 
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orang juga memiliki keinginan, di samping kebutuhan terhadap suatu tempat tinggal 

yang disewa. Hal tersebutlah yang dinamakan sebagai nilai, perbandingan antara 

manfaat dengan pengorbanan.  

 Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa tingkat kecenderungan pelanggan 

dalam memberikan penilaian baik terhadap produk adalah sebesar 74%, sedangkan 

sisanya sebesar 26% memberikan penilaian yang kurang baik. Hal ini menandakan 

masih banyak pelanggan yang memberikan penilaian kurang baik kepada Apartemen 

Transit. Beberapa indikator yang mendapatkan penilaian terendah adalah mengenai 

kualitas air dan luas dapur. Hal tersebut dikarenakan Apartemen Transit dibangun di 

atas tanah yang dulunya adalah sawah sehingga membuat kualitas air agak kuning 

dan sedikit berbau karat. Namun, pada beberapa kasus ditemukan bahwa air juga 

mengandung cacing sehingga terdapat 16 pelanggan yang memberikan penilaian 

buruk terhadap kualitas air. Selain itu, dari segi dapur juga kecil, namun sebenarnya 

dianggap wajar karena sesuai dengan harga yang dibayarkan oleh pelanggan. Hal 

yang paling penting disini adalah meningkatkan kualitas air dikarenakan air berkaitan 

dengan hidup penghuni. Air adalah salah satu sumber utama manusia dalam hidup 

karena air terkait dengan berbagai aktivitas manusia.  

 

4.3.2 Tanggapan Responden Terhadap Harga 

 Berdasarkan lima indikator pada variabel harga, maka dibuat item pertanyaan 

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

terhadap lima pertanyaan dalam variabel harga: 



88 
 

 Pertanyaan variabel harga pertama adalah mengenai seberapa mahal harga 

sewa di Apartemen Transit yang ditanggapi oleh responden sebagai berikut: 

 

Tabel 4.34 Tanggapan Responden Terhadap Harga Sewa 

Tanggapan Frekuensi Persentase 

Sangat Tidak Setuju 2 1.1 

Tidak Setuju 15 7.9 

Kurang Setuju 27 14.2 

Setuju 77 40.5 

Sangat Setuju 69 36.3 

Total 190 100.0 

Rata-Rata 4,03 

            Sumber: Data Olahan Desember 2018 

 
Pertanyaan pertama mengenai seberapa mahal harga sewa di Apartemen 

Transit mayoritas responden yaitu sebanyak 77 responden menyatakan harga tidak 

mahal dan 69 responden menyatakan harga tidak mahal, sebagian sisanya sebanyak 

27 orang mengatakan Kurang Setuju, 15 orang mengatakan Tidak Setuju, dan 2 orang 

mengatakan Sangat Tidak Setuju. Setelah diidentifikasi permasalahannya karena 

kebutuhan yang besar sehingga terkadang uang yang dimiliki tidak cukup untuk 

membayar. Secara nilai rata-rata yaitu sebesar 4,03 penilaian responden terhadap 

harga sewa sudah cukup terjangkau. 

 Pertanyaan variabel harga kedua adalah mengenai seberapa sesuai antara 

biaya sewa dengan kebutuhan yang didapatkan di Apartemen Transit yang ditanggapi 

oleh responden sebagai berikut: 
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Tabel 4.35 Tanggapan Responden Terhadap Kesesuaian Biaya Sewa dengan 

Kebutuhan 

Tanggapan Frekuensi Persentase 

Sangat Tidak setuju 2 1.1 

Tidak Setuju 11 5.8 

Kurang Setuju 30 15.8 

Setuju 77 40.5 

Sangat Setuju 70 36.8 

Total 190 100.0 

Rata-Rata 4,06 

               Sumber: Data Olahan Desember 2018 

 
Pada pertanyaan kedua mengenai seberapa sesuai harga sewa dengan 

kebutuhan yang didapatkan, mayoritas responden yaitu sebanyak 77 orang 

mengatakan Setuju dan 70 orang mengatakan Sangat Setuju, yang artinya harga sewa 

di Apartemen Transit sudah cukup murah dan sesuai dengan yang didapatkan 

dibandingkan dengan harga sewa tersebut jika dibandingkan dengan tempat lain. 

Namun tetap terdapat sejumlah besar responden yaitu sebanyak 30 orang menyatakan 

Kurang Setuju, 11 orang mengatakan Tidak Setuju, dan 2 orang mengatakan Sangat 

Tidak Setuju bahwa harga sewa sesuai dengan kebutuhan yang didapatkan terutama 

dalam hal air dan listrik. Secara nilai rata-rata yaitu sebesar 4,06 penilaian responden 

terhadap kesesuaian biaya sewa dengan kebutuhan sudah cukup baik. 

 Pertanyaan variabel harga ketiga adalah mengenai seberapa sesuai biaya sewa 

dengan kebanggan menyewa di Apartemen Transit yang ditanggapi oleh responden 

sebagai berikut: 



90 
 

Tabel 4.36 Tanggapan Responden Terhadap Kesesuaian Biaya Sewa dengan 

Kebanggan Menyewa 

Tanggapan Frekuensi Persentase 

Sangat Tidak Setuju 4 2.1 

Tidak Setuju 11 5.8 

Kurang Setuju 32 16.8 

Setuju 74 38.9 

Sangat Setuju 69 36.3 

Total 190 100.0 

Rata-Rata 4,02 

              Sumber: Data Olahan Desember 2018 
 

Pada pertanyaan ketiga mengenai seberapa sebanding biaya sewa dengan 

kebanggan menyewa di Apartemen Transit mayoritas mengatakan sebanyak 74 orang 

mengatakan Setuju dan 69 orang mengatakan Sangat Setuju bahwa harga sewa 

sebanding dengan kebanggan menyewa. Namun, masih terdapat sejumlah besar 

responden yaitu sebanyak 32 orang mengatakan Kurang Setuju, 11 orang mengatakan 

Tidak Setuju, dan 4 orang mengatakan Sangat Tidak Setuju bahwa menyewa di 

Apartemen Transit sudah memberikan kebanggan. Hal tersebut karena letaknya yang 

di pinggiran dan harganya yang murah sehingga terkesan kurang elit. Secara nilai 

rata-rata yaitu sebesar 4,02 penilaian responden terhadap kesesuaian biaya sewa 

dengan kebanggaan menyewa sudah cukup sebanding. 

 Pertanyaan variabel harga keempat adalah mengenai seberapa sesuai biaya 

sewa dengan lingkungan sosial yang didapatkan di Apartemen Transit yang 

ditanggapi oleh responden sebagai berikut: 
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Tabel 4.37 Tanggapan Responden Terhadap Kesesuaian Antara Biaya Sewa 

dengan Lingkungan Sosial yang Diapatkan 

Tanggapan Frekuensi Persentase 

Sangat Tidak Setuju 3 1.6 

Tidak Setuju 13 6.8 

Kurang Setuju 31 16.3 

Setuju 77 40.5 

Sangat Setuju 66 34.7 

Total 190 100.0 

Rata-Rata 4,00 

               Sumber: Data Olahan Desember 2018 

 
Pada pertanyaan keempat mengenai seberapa sesuai biaya sewa dengan 

lingkungan sosial yang didapatkan mayoritas sebanyak 77 orang menjawab sudah 

sesuai dan 66 orang menjawab sudah sangat sesuai, sedangkan sisanya sebanyak 31 

orang menjawab Kurang Setuju, 13 orang menjawab Tidak Setuju, dan 3 orang 

menjawab Sangat Tidak Setuju. Masih banyaknya yang menjawab kecenderungan 

tidak setuju karena kehidupan rumah bertingkat dengan memanjang jelas berbeda 

yaitu sedikit lebih tertutup. Secara nilai rata-rata yaitu sebesar 4,00 penilaian 

responden terhadap kesesuaian biaya sewa dengan lingkungan sosial yang didapatkan 

sudah cukup baik. 

 Pertanyaan variabel harga kelima adalah mengenai seberapa sesuai biaya 

sewa dengan manfaat didapatkan di Apartemen Transit yang ditanggapi oleh 

responden sebagai berikut: 
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Tabel 4.38 Tanggapan Responden Terhadap Kesesuaian Biaya Sewa dengan 

Manfaat yang Didapatkan 

Tanggapan Frekuensi Persentase 

Sangat Tidak Setuju 3 1.6 

Tidak Setuju 16 8.4 

Kurang Setuju 38 20.0 

Setuju 66 34.7 

Sangat Setuju 67 35.3 

Total 190 100.0 

Rata-Rata 3,94 

               Sumber: Data Olahan Desember 2018 

 
Pada pertanyaan kelima mengenai seberapa sesuai harga sewa dengan 

manfaat yang diharapkan mayoritas responden sebanyak 67 orang menjawab Sangat 

Setuju dan 66 orang menjawab Setuju bahwa biaya sewa yang dikeluarkan sudah 

sesuai dengan manfaat yang didapatkan. Namun, masih terdapat ketidaksetujuan pada 

jawaban responden dengan hasil 38 orang menjawab Kurang Setuju, 16 orang 

menjawab Tidak Setuju, dan 3 orang menjawab Sangat Tidak Setuju. Secara nilai 

rata-rata yaitu sebesar 3,94 penilaian responden terhadap kesesuaian harga sewa 

dengan manfaat yang didapatkan sudah cukup sesuai. 
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Tabel 4.39 Rekapitulasi Deskriptif Variabel Harga 

Harga  

 Indikator 
Kategori Jawaban 

Rata 

- 

Rata 

STS TS KS S SS  

1 
Seberapa mahal harga sewa di 

Apartemen Transit 
2 15 27 77 69 4.03 

2 
Seberapa sesuai biaya sewa dengan 

kebutuhan yang saya dapatkan 
2 11 30 77 70 4,06 

3 

Seberapa sebanding biaya sewa 

sebanding dengan kebanggaan saya 

menyewa di Apartemen Transit 

4 11 32 74 69 4,02 

4 

Seberapa sesuai biaya sewa dengan 

lingkungan sosial yang saya 

dapatkan 

3 13 31 77 66 4,00 

5 

Seberapa sesuai biaya sewa yang 

saya keluarkan sesuai dengan 

manfaat yang saya harapkan 

3 16 38 66 67 3,94 

Frekuensi 14 66 158 371 341 

Persentase Setiap Pilihan 1% 7% 17% 39% 36% 

Kecenderungan Variabel Harga 25% 75% 

Sumber: Data Olahan Desember 2018 

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 yang 

dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan manfaat yang diinginkan, yang dalam 

penelitian ini terkait dengan Apartemen Transit.  
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 Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa secara umum pelanggan di 

Apartemen Transit menyatakan harga di Apartemen Transit sudah relatif murah, 

mendapatkan kehidupan sosial yang baik, dan citra yang baik karena kualitas 

Apartemen Transit yang cukup baik. Namun karena harga yang relatif murah ini, 

tentu tidak semua fasilitas ada atau fasilitas yang ada tidak dengan standar yang 

terlalu tinggi sehingga hal ini membuat penilaian terhadap kesesuaian harapan 

menjadi lebih rendah dibandingkan penilaian indikator lainnya. Secara umum, 

kecenderungan jawaban responden dalam memberikan penilaian cukup baik adalah 

sebesar 75%, sedangkan sisanya yaitu 25% memberikan penilaian dengan 

kecenderungan kurang baik. 

 

4.3.3 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: 

 Pertanyaan variabel tempat pertama adalah mengenai seberapa mudah 

dijangkau akses kepada angkutan umum di Apartemen Transit yang ditanggapi oleh 

responden sebagai berikut: 
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Tabel 4.40 Tanggapan Responden Terhadap Akses Angkutan Umum 

Tanggapan Frekuensi Persentase 

Sangat Tidak 

Setuju 

2 1.1 

Tidak Setuju 17 8.9 

Kurang Setuju 36 18.9 

Setuju 70 36.8 

Sangat Setuju 65 34.2 

Total 190 100.0 

Rata-Rata 3,94 

               Sumber: Data Olahan Desember 2018 

 
 Pada pertanyaan pertama mengenai seberapa mudah lokasi dijangkau oleh 

akses angkutan umum mayoritas sebanyak 70 responden menjawab Setuju dan 65 

orang menjawab Sangat Setuju bahwa lokasi mudah diakses untuk angkutan umum. 

Namun, sebagian lagi berpendapat yaitu 36 orang mengatakan Kurang Setuju, 17 

orang menjawab Tidak Setuju, dan 2 orang menjawab Sangat Tidak Setuju bahwa 

lokasi mudah diakses. Menurut sebagian kecil ini dikarenakan lokasi yang terlalu 

masuk ke dalam. Secara nilai rata-rata yaitu sebesar 3,94 penilaian responden 

terhadap kemudahan akses angkutan umum sudah cukup baik. 

 Pertanyaan variabel tempat kedua adalah mengenai seberapa dekat akses 

kepada jalan raya utama di Apartemen Transit yang ditanggapi oleh responden 

sebagai berikut: 
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Tabel 4.41 Tanggapan Responden Terhadap Akses Jalan Raya Utama 

Tanggapan Frekuensi Persentase 

Sangat Tidak Setuju 4 2.1 

Tidak Setuju 17 8.9 

Kurang Setuju 35 18.4 

Setuju 70 36.8 

Sangat Setuju 64 33.7 

Total 190 100.0 

Rata-Rata 3,91 

 Sumber: Data Olahan Desember 2018 
 

 Pada pertanyaan kedua mengenai seberapa dekat akses kepada jalan raya, 

mayoritas responden yaitu sebanyak 70 orang menjawab Setuju dan 64 orang 

menjawab Sangat Setuju  bahwa akses dekat ke jalan raya. Namun, sebagian lain 

yaitu sebanyak 35 orang menjawab Kurang Setuju, 17 orang menjawab Tidak Setuju, 

dan 4 orang menjawab Sangat Tidak Setuju bahwa akses dekat ke jalan raya utama 

dikarenakan gedung tidak langsung benar-benar dekat jalan raya utama. Secara nilai 

rata-rata yaitu sebesar 3,91 penilaian responden terhadap akses kepada jalan raya 

sudah cukup baik. 

 Pertanyaan variabel tempat ketiga adalah mengenai seberapa mudah lokasi 

ditemukan yang ditanggapi oleh responden sebagai berikut: 
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Tabel 4.42 Tanggapan Responden Terhadap Kemudahan Ditemukannya Lokasi 

Tanggapan Frekuensi Persentase 

Sangat Tidak Setuju 5 2.6 

Tidak Setuju 20 10.5 

Kurang Setuju 26 13.7 

Setuju 77 40.5 

Sangat Setuju 62 32.6 

Total 190 100.0 

Rata-Rata 3,90 

         Sumber: Data Olahan Desember 2018 
 

 Pada pertanyaan ketiga mengenai seberapa mudah lokasi ditemukan mayoritas 

yaitu 77 responden menjawab Setuju dan 62 responden menjawab Sangat Setuju 

bahwa lokasi mudah ditemukan. Namun pertanyaan ini adalah salah satu pertanyaan 

dalam variabel tempat yang memiliki penilaian terendah dimana terdapat 26 orang 

yang menyatakan Kurang Setuju, 20 orang menjawab Tidak Setuju, dan 5 orang 

menjawab Sangat Tidak Setuju dikarenakan lokasinya berada di pinggiran Bandung 

dan tidak langsung dekat dengan jalan raya utama. Secara nilai rata-rata yaitu sebesar 

3,90 penilaian responden terhadap kemudahan ditemukan lokasi sudah cukup baik. 

 Pertanyaan variabel tempat keempat adalah mengenai seberapa mudah 

dikenalinya gedung Apartemen Transit yang ditanggapi oleh responden sebagai 

berikut: 
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Tabel 4.43 Tanggapan Responden Terhadap Tingkat Kemudahan Mengenai 

Gedung 

Tanggapan Frekuensi Persentase 

Sangat Tidak Setuju 7 3.7 

Tidak Setuju 15 7.9 

Kurang Setuju 34 17.9 

Setuju 74 38.9 

Sangat Setuju 60 31.6 

Total 190 100.0 

Rata-Rata 3,87 

         Sumber: Data Olahan Desember 2018 
 

 Pada pertanyaan keempat mengenai seberapa mudah dikenali gedung, 

mayoritas responden yaitu 74 orang menjawab Setuju dan 60 orang menjawab Sangat 

Setuju bahwa tidak banyak gedung bertingkat di daerah Apartemen Transit. Namun 

terdapat sebagian lainnya yaitu 34 orang yang menjawab Kurang Setuju, 15 orang 

menjawab Tidak Setuju, dan 7 orang menjawab Sangat Tidak Setuju bahwa gedung 

mudah ditemukan. Hal ini dikarenakan lokasinya yang tidak langsung berdekatan 

dengan jalan raya utama. Secara nilai rata-rata yaitu sebesar 3,87 penilaian responden 

terhadap kemudahan dikenalinya gedung cukup baik. 

 Pertanyaan variabel tempat kelima adalah mengenai seberapa padat lalu lintas 

menuju Apartemen Transit yang ditanggapi oleh responden sebagai berikut: 
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Tabel 4.44 Tanggapan Responden Terhadap Kepadatan Lalu Lintas 

Tanggapan Frekuensi Persentase 

Sangat Tidak Setuju 3 1.6 

Tidak Setuju 14 7.4 

Kurang Setuju 38 20.0 

Setuju 70 36.8 

Sangat Setuju 65 34.2 

Total 190 100.0 

Rata-Rata 3,95 

         Sumber: SPSS Versi 21 

 
 Pada pertanyaan kelima mengenai seberapa padat lalu lintas menuju 

Apartemen Transit, mayoritas yaitu sebanyak 70 orang menjawab Setuju dan 65 

orang menjawab Sangat Setuju bahwa bahwa lalu lintas menuju lokasi tidak terlalu 

padat, namun karena tempat kerja yang berbeda antar penghuni apartemen, sebagian 

responden lainnya menjawab kepada kelompok tidak setuju yaitu 38 orang 

mengatakan Kurang Setuju, 14 orang mengatakan Tidak Setuju, dan 33 orang 

mengatakan Sangat Tidak Setuju. Secara nilai rata-rata yaitu sebesar 3,95 penilaian 

responden terhadap kepadatan lalu lintas sudah cukup rendah. 
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Tabel 4.45 Rekapitulasi Deskriptif Variabel Tempat 

Tempat  

 Indikator 
Kategori Jawaban 

Rata 

- 

Rata 

STS TS KS S SS  

1 
Seberapa mudah dijangkau akses 

kepada angkutan umum 
2 17 36 70 65 3,94 

2 
Seberapa dekat akses kepada jalan 

raya utama 
4 17 35 70 64 3,91 

3 Seberapa mudah lokasi ditemukan 5 20 26 77 62 3,90 

4 
Seberapa mudah dikenali gedung 

Apartemen Transit 
7 15 34 74 60 3,87 

5 
Seberapa padat lalu lintas menuju 

lokasi 
3 14 38 70 65 3,95 

Frekuensi 21 83 169 361 316 

Persentase Setiap Pilihan 2% 9% 18% 38% 33% 

Kecenderungan Variabel Tempat 29% 71% 

Nilai Rata-Rata Tempat 

Sumber: Data Olahan Desember 2018 

 

 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 pelanggan.  

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

ini konteksnya adalah lokasi daripada Apartemen Transit. 

 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 71%, sedangkan sisanya sebesar 29% memberikan jawaban yang kurang 
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baik. Salah satu indikator yang memberikan kontribusi bagi 25% kecenderungan 

jawaban yang kurang baik adalah kemudahan gedung dalam ditemukan. Gedung 

yang dibangun oleh pemerintah terhadap Apartemen Transit tidak dengan desain 

yang mewah atau sangat menarik karena pemerintah membangun Apartemen Transit 

untuk membantu masyarakat dalam memiliki rumah dan mendapatkan harga sewa 

tempat tinggal yang relatif murah. 

 

4.3.4 Tanggapan Responden Terhadap Promosi 

 Berdasarkan sembilan indikator pada variabel tempat, maka dibuat item 

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

pertanyaan terhadap sembilan pertanyaan dalam variabel promosi: 

 Pertanyaan variabel promosi pertama adalah mengenai seberapa sering 

pengelola beriklan yang ditanggapi oleh responden sebagai berikut: 

 

Tabel 4.46 Tanggapan Responden Terhadap Intensitas Beriklan 

Tanggapan Frekuensi Persentase 

Sangat Tidak Setuju 4 2.1 

Tidak Setuju 12 6.3 

Kurang Setuju 37 19.5 

Setuju 75 39.5 

Sangat Setuju 62 32.6 

Total 190 100.0 

Rata-Rata 3,99 

            Sumber: Data Olahan Desember 2018 
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Pada pertanyaan pertama mengenai seberapa sering pengelola beriklan 

mengenai Apartemen Transit, mayoritas menjawab Setuju sebanyak 75 orang dan 

Sangat Setuju sebanyak 62 orang. Alasannya mereka mengetahui Apartemen Transit 

melalui iklan melalui internet ataupun brosur-brosur yang dibagikan. Namun, 

sebanyak 37 orang lainnya menjawab Kurang Setuju, 12 orang menjawab Tidak 

Setuju dan 4 orang menjawab Sangat Tidak Setuju bahwa mereka tidak mengetahui 

Apartemen Transit dari iklan, melainkan dari kerabatnya. Secara nilai rata-rata yaitu 

sebesar 3,99 penilaian responden terhadap intensitas beriklan sudah cukup. 

 Pertanyaan variabel promosi kedua adalah mengenai seberapa tepat pemilihan 

media iklan yang ditanggapi oleh responden sebagai berikut: 

 

Tabel 4.47 Tanggapan Responden Terhadap Ketepatan Pemilihan Media Iklan 

Tanggapan Frekuensi Persentase 

Sangat Tidak Setuju 2 1.1 

Tidak Setuju 11 5.8 

Kurang Setuju 37 19.5 

Setuju 77 40.5 

Sangat Setuju 63 33.2 

Total 190 100.0 

Rata-Rata 3,99 

           Sumber: Data Olahan Desember 2018 
 

Pada pertanyaan kedua mengenai seberapa tepat pemilihan media iklan yang 

selama ini digunakan oleh Apartemen Transit, mayoritas sebanyak 77 orang 

menjawab Setuju dan 63 orang menjawab Sangat Setuju bahwa pemilihan media 
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iklan sudah tepat dengan target pasar pengelola, namun sebanyak 37 orang menjawab 

Kurang Setuju, 11 orang menjawab Tidak Setuju, dan 2 orang menjawab Sangat 

Tidak Setuju bahwa pemilihan media iklan sudah tepat. Secara nilai rata-rata yaitu 

sebesar 3,99 penilaian responden terhadap ketepatan pemilihan media iklan sudah 

cukup baik. 

 Pertanyaan variabel promosi ketiga adalah mengenai seberapa sering 

pengelola memberikan harga sewa promo yang ditanggapi oleh responden sebagai 

berikut: 

Tabel 4.48 Tanggapan Responden Terhadap Intensitas Memberikan Promo 

Tanggapan Frekuensi Persentase 

Sangat Tidak Setuju 4 2.1 

Tidak Setuju 14 7.4 

Kurang Setuju 39 20.5 

Setuju 84 44.2 

Sangat Setuju 49 25.8 

Total 190 100.0 

Rata-Rata 3,84 

         Sumber: Data Olahan Desember 2018 
 

Pada pertanyaan ketiga mengenai seberapa sering pengelola memberikan 

harga sewa promo mayoritas mengatakan sebanyak 84 menjawab Setuju dan 49 

menjawab Sangat Setuju bahwa harga yang diberikan oleh pengelola sudah harga 

yang murah bahkan terdapat give away satu bulan biaya sewa gratis yang dipilih 

secara random bagi pelanggan. Sementara 39 lainnya menjawab Kurang Setuju, 14 

menjawab Tidak Setuju dan 4 orang menjawab Sangat Tidak Setuju bahwa pengelola 
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sering memberikan harga promo. Secara nilai rata-rata yaitu sebesar 3,84 penilaian 

responden terhadap intensitas memberikan promo sudah cukup. 

 Pertanyaan variabel promosi keempat adalah mengenai seberapa menarik 

promo yang dilakukan Apartemen Transit yang ditanggapi oleh responden sebagai 

berikut: 

 

Tabel 4.49 Tanggapan Responden Terhadap Kemenarikan Promo 

Tanggapan Frekuensi Persentase 

Sangat Tidak Setuju 8 4.2 

Tidak Setuju 13 6.8 

Kurang Setuju 35 18.4 

Setuju 73 38.4 

Sangat Setuju 61 32.1 

Total 190 100.0 

Rata-Rata 3,87 

           Sumber: Data Olahan Desember 2018 
 

Pada pertanyaan keempat mengenai seberapa menarik promo yang dilakukan 

oleh Apartemen Transit mayoritas sebanyak 73 orang menjawab Setuju dan 61 orang 

menjawab Sangat Setuju bahwa promo sudah menarik, namun sebagian lainnya yaitu 

35 orang menjawab Kurang Setuju, 13 orang menjawab Tidak Setuju, dan 8 orang 

menjawab Sangat Tidak Setuju bahwa pengelola sering dalam memberikan promo. 

Harga yang relatif murah membuat pengelola tidak mungkin sering memberikan 

promo kepada penghuni. Secara nilai rata-rata yaitu sebesar 3,87 penilaian responden 

terhadap kemenarikan promo sudah cukup menarik. 
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 Pertanyaan variabel promosi kelima adalah mengenai seberapa aktif sales 

Apartemen Transit dalam menjual yang ditanggapi oleh responden sebagai berikut: 

Tabel 4.50 Tanggapan Responden Terhadap Seberapa Aktif Sales Apartemen 

Transit dalam Menjual 

Tanggapan Frekuensi Persentase 

Sangat Tidak Setuju 7 3.7 

Tidak Setuju 13 6.8 

Kurang Setuju 41 21.6 

Setuju 78 41.1 

Sangat Setuju 51 26.8 

Total 190 100.0 

Rata-Rata 3,81 

            Sumber: Data Olahan Desember 2018 
 

Pada pertanyaan kelima mengenai seberapa aktif sales dalam menjual, 

mayoritas sebanyak 78 orang mengatakan Setuju dan 51 orang mengatakan Sangat 

Setuju bahwa sales aktif dalam memberikan promo, namun sebagian lainnya yaitu 41 

orang mengatakan Kurang Setuju, 13 orang mengatakan Tidak Setuju, dan 7 orang 

menjawab Sangat Tidak Setuju bahwa mereka jarang melihat sales Apartemen 

Transit aktif dalam menjual. Secara nilai rata-rata yaitu sebesar 3,81 penilaian 

responden terhadap keaktifan sales dalam menjual sudah cukup baik. 

 Pertanyaan variabel promosi keenam adalah mengenai seberapa pintar sales 

Apartemen Transit dalam menarik perhatian pelanggan yang ditanggapi oleh 

responden sebagai berikut: 
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Tabel 4.51 Tanggapan Responden Terhadap Kepintaran Sales Apartemen 

Transit dalam Menarik Perhatian Pelanggan 

Tanggapan Frekuensi Persentase 

Sangat Tidak Setuju 6 3.2 

Tidak Setuju 15 7.9 

Kurang Setuju 43 22.6 

Setuju 69 36.3 

Sangat Setuju 57 30.0 

Total 190 100.0 

Rata-Rata 3,82 

         Sumber: Data Olahan Desember 2018 

 
Pada pertanyaan keenam mengenai seberapa pintar sales Apartemen Transit 

dalam menarik perhatian pelanggan mayoritas sebanyak 69 orang mengatakan Setuju 

dan 57 orang mengatakan Sangat Setuju bahwa tenaga penjual sudah pintar dalam 

menarik perhatian pelanggan, namun cukup banyak juga yang menunjukkan 

sebaliknya yaitu 43 orang mengatakan Kurang Setuju, 15 orang mengatakan Tidak 

Setuju, dan 6 orang mengatakan Sangat Tidak Setuju bahwa cara yang tenaga penjual 

lakukan kurang kreatif. Secara nilai rata-rata yaitu sebesar 3,82 penilaian responden 

terhadap kepintaran sales dalam menarik perhatian pelanggan sudah cukup baik. 

 Pertanyaan variabel promosi ketujuh adalah mengenai seberapa mampu 

pengelola membangun citra produknya dengan baik yang ditanggapi oleh responden 

sebagai berikut: 
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Tabel 4.52 Tanggapan Responden Terhadap Kemampuan Membangun Citra 

Tanggapan Frekuensi Persentase 

Sangat Tidak Setuju 8 4.2 

Tidak Setuju 12 6.3 

Kurang Setuju 47 24.7 

Setuju 64 33.7 

Sangat Setuju 59 31.1 

Total 190 100.0 

Rata-Rata 3,81 

         Sumber: Data Olahan Desember 2018 
 

Pada pertanyaan ketujuh mengenai seberapa mampu pengelola menjaga citra 

produknya, mayoritas sebanyak 64 orang mengatakan Setuju dan 59 orang 

mengatakan Sangat Setuju bahwa pengelola mampu membangun citra produknya 

dengan baik. Namun masih banyak juga yang berpendapat kurang baik dimana 47 

orang mengatakan Kurang Setuju, 12 orang mengatakan Tidak Setuju, dan 8 orang 

mengatakan Sangat Tidak Setuju bahwa dalam beberapa kesempatan banyak kejadian 

yang membuat citra pengelola menjadi negatif seperti penagihan atau jasa service. 

Secara nilai rata-rata yaitu sebesar 3,81 penilaian responden terhadap kemampuan 

pengelola dalam membangun citra udah cukup baik. 

 Pertanyaan variabel promosi kedelapan adalah mengenai seberapa setuju 

kemampuan pengelola dalam menyelesaikan masalah yang ditanggapi oleh responden 

sebagai berikut: 
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Tabel 4.53 Tanggapan Responden Terhadap Kemampuan Menyelesaikan 

Masalah 

Tanggapan Frekuensi Persentase 

Sangat Tidak Setuju 3 1.6 

Tidak Setuju 8 4.2 

Kurang Setuju 40 21.1 

Setuju 71 37.4 

Sangat Setuju 68 35.8 

Total 190 100.0 

Rata-Rata 4,02 

             Sumber: Data Olahan Desember 2018 

 
Pada pertanyaan kedelapan mengenai seberapa setuju penghuni bahwa tidak 

pernah ada masalah yang dapat diselesaikan oleh pengelola, mayoritas sebanyak 71 

orang mengatakan Setuju dan 68 orang mengatakan Sangat Setuju bahwa secara 

umum pengelola mampu menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Apartemen 

Transit, namun sebagian sebanyak 40 orang mengatakan Kurang Setuju, 8 orang 

mengatakan Tidak Setuju dan 3 orang mengatakan Sangat Tidak Setuju. Secara nilai 

rata-rata yaitu sebesar 4,02 penilaian responden terhadap kemampuan perusahaan 

dalam menyelesaikan masalah tamu sudah cukup baik. 

 Pertanyaan variabel promosi kesembilan adalah mengenai seberapa aktif 

pengelola dalam mempromosikan Apartemen Transit yang ditanggapi oleh responden 

sebagai berikut: 
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Tabel 4.54 Tanggapan Responden Terhadap Keaktifan Mempromosikan 

Tanggapan Frekuensi Persentase 

Sangat Tidak Setuju 3 1.6 

Tidak Setuju 14 7.4 

Kurang Setuju 37 19.5 

Setuju 74 38.9 

Sangat Setuju 62 32.6 

Total 190 100.0 

Rata-Rata 3,94 

          Sumber: Data Olahan Desember 2018 
 

Pada pertanyaan kesembilan mengenai seberapa aktif pengelola dalam 

mempromosikan Apartemen Transit di media sosial mayoritas sebanyak 74 orang 

mengatakan Setuju dan 62 orang mengatakan Sangat Setuju bahwa pengelola aktif 

dalam mempromosikan di media sosial, sedangkan sisanya sebanyak 37 orang 

mengatakan Kurang Setuju, 14 orang mengatakan Tidak Setuju, dan 3 orang 

mengatakan Sangat Tidak Setuju bahwa pengelola aktif dalam mempromosikan di 

media sosial. Secara nilai rata-rata yaitu sebesar 3,94 penilaian responden terhadap 

keaktifan mempromosikan sudah cukup aktif. 
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Tabel 4.55 Rekapitulasi Deskriptif Variabel Promosi 

Promosi  

 Indikator 
Kategori Jawaban 

Rata 

- 

Rata 

STS TS KS S SS  

1 
Seberapa sering Pengelola beriklan 

mengenai Apartemen Transit 
4 12 37 75 62 3,94 

2 

Seberapa tepat pemilihan media 

iklan yang selama ini digunakan 

Apartemen Transit 

2 11 37 77 63 3,99 

3 
Seberapa sering Pengelola 

memberikan harga sewa promo 
4 14 39 84 49 3,84 

4 
Seberapa menarik promo yang 

dilakukan Apartemen Transit 
8 13 35 73 61 3,87 

5 
Seberapa aktif sales Apartemen 

Transit aktif dalam menjual 
7 13 41 78 51 3,81 

6 

Seberapa pintar sales Apartemen 

Transit dalam menarik perhatian 

pelanggan 

6 15 43 69 57 3,82 

7 

Seberapa mampu Pengelola 

membangun citra produknya dengan 

baik 

8 12 47 64 59 3,81 

8 

Seberapa setuju tidak pernah ada 

masalah yang tidak dapat 

diselesaikan oleh pengelola 

3 8 40 71 68 4,02 

9 

Seberapa aktif Pengelola dalam 

mempromosikan Apartemen Transit 

di media sosial 

3 14 37 74 62 3,94 

Frekuensi 45 112 356 665 532 

Persentase Setiap Pilihan 3% 7% 21% 39% 31% 

Kecenderungan Variabel Promosi 30% 70% 

Sumber: Data Olahan Desember 2018 

 

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 
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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 

pertama, mencapai persentase yang lebih tinggi untuk pelanggan yang berulang, dan 

menciptakan loyalitas merek.  

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa penilaian pelanggan terhadap 

promosi lebih kecil lagi jika dibandingkan dengan penilaian terhadap produk, harga, 

dan tempat. Tingkat kecenderungan pelanggan dalam memberikan penilaian kurang 

baik terhadap Apartemen Transit adalah sebesar 70%, sedangkan sisanya 30% 

memberikan penilaian kurang baik. Salah satu indikator yang memberikan kontribusi 

bagi penilaian kurang baik itu adalah mengenai kemampuan pengelola dalam 

membangun citra produknya. Artinya, dibutuhkan usaha yang lebih lagi dalam 

mengenalkan Apartemen Transit.  

 

4.3.5 Tanggapan Responden Terhadap Orang 

 Berdasarkan tiga indikator pada variabel orang, maka dibuat item pertanyaan 

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

terhadap tiga pertanyaan dalam variabel orang: 

 Pertanyaan variabel orang pertama adalah mengenai seberapa cepat karyawan 

disini dalam memberikan pelayanan yang ditanggapi oleh responden sebagai berikut: 
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Tabel 4.56 Tanggapan Responden Terhadap Kecepatan Karyawan Memberikan 

Pelayanan 

Tanggapan Frekuensi Persentase 

Sangat Tidak Setuju 3 1.6 

Tidak Setuju 13 6.8 

Kurang Setuju 27 14.2 

Setuju 71 37.4 

Sangat Setuju 76 40.0 

Total 190 100.0 

Rata-Rata 4,07 

            Sumber: Data Olahan Desember 2018 
 

Pada pertanyaan pertama mengenai seberapa cepat semua karyawan dalam 

memberikan pelayanan, jawaban mayoritas responden yaitu 76 orang menjawab 

Sangat Setuju dan 71 orang menjawab Setuju bahwa karyawan sudah memberikan 

pelayanan yang cepat, namun masih terdapat sejumlah responden yang menunjukkan 

ketidaksetujuan dengan jawaban 27 orang menjawab Kurang Setuju, 13 orang 

menjawab Tidak Setuju, dan 3 orang menjawab Sangat Tidak Setuju bahwa 

pelayanan yang diberikan oleh karyawan Apartemen Transit sudah cepat. Secara nilai 

rata-rata yaitu sebesar 4,07 penilaian responden terhadap kecepatan memberikan 

pelayanan sudah cukup baik. 

Pertanyaan variabel orang kedua adalah mengenai seberapa ramah karyawan 

disini dalam memberikan pelayanan yang ditanggapi oleh responden sebagai berikut: 

 



113 
 

Tabel 4.57 Tanggapan Responden Terhadap Keramahan Karyawan dalam 

Melayani Pelanggan 

Tanggapan Frekuensi Persentase 

Sangat Tidak Setuju 5 2.6 

Tidak Setuju 9 4.7 

Kurang Setuju 29 15.3 

Setuju 75 39.5 

Sangat Setuju 72 37.9 

Total 190 100.0 

Rata-Rata 4,05 

            Sumber: Data Olahan Desember 2018 
 

Pada pertanyaan kedua mengenai seberapa ramah semua karyawan disini 

ketika memberikan pelayanan, mayoritas dengan jawaban 75 orang menjawab Setuju 

dan 72 orang menjawab Sangat Setuju. Artinya karyawan sudah memberikan 

pelayanan dengan ramah, namun sebagian kecil sebanyak 29 orang mengatakan 

Kurang Setuju, 9 orang mengatakan Tidak Setuju dan 5 orang mengatakan Sangat 

Tidak Setuju. Hal tersebut dapat diidentifikasikan oleh peneliti saat pengelola 

menagih tunggakan pembayaran dari penghuni. Secara nilai rata-rata yaitu sebesar 

4,05 penilaian responden terhadap keramahan memberikan pelayanan sudah cukup 

baik. 

Pertanyaan variabel orang ketiga adalah mengenai seberapa teliti karyawan 

dalam melakukan pekerjaannya yang ditanggapi oleh responden sebagai berikut: 
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Tabel 4.58 Tanggapan Responden Terhadap Ketelitian Melakukan Pekerjaan 

Tanggapan Frekuensi Persentase 

Sangat Tidak Setuju 4 2.1 

Tidak Setuju 11 5.8 

Kurang Setuju 30 15.8 

Setuju 73 38.4 

Sangat Setuju 72 37.9 

Total 190 100.0 

Rata-Rata 4,07 

         Sumber: Data Olahan Desember 2018 
 

 Pada pertanyaan ketiga mengenai seberapa teliti karyawan dalam melakukan 

pekerjaannya, mayoritas responden sebanyak 73 orang menjawab Setuju dan 72 

lainnya menjawab Sangat Setuju bahwa karyawan sudah teliti dalam pekerjaannya. 

Namun terdapat sejumlah pelanggan yaitu 30 orang menjawab Kurang Setuju, 11 

orang mengatakan Tidak Setuju, dan 4 orang mengatakan Sangat Tidak Setuju bahwa 

semua karyawan melakukan pekerjaannya dengan teliti dimana sebagian menganggap 

karyawan tidak bekerja dengan teliti seperti menagih terlambat atau salah menulis 

tagihan. Secara nilai rata-rata yaitu sebesar 4,07 penilaian responden terhadap 

ketelitian melakukan pekerjaan sudah cukup baik. 
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Tabel 4.59 Rekapitulasi Deskriptif Variabel Orang 

Orang  

 Indikator 
Kategori Jawaban 

Rata 

- 

Rata 

STS TS KS S SS  

1 
Seberapa cepat semua karyawan 

disini dalam memberikan pelayanan 
3 13 27 71 76 4,07 

2 
Seberapa ramah semua karyawan 

disini ketika memberikan pelayanan 
5 9 29 75 72 4,05 

3 

Seberapa teliti semua karyawan 

disini dalam melakukan 

pekerjaannya 

4 11 30 73 72 4,07 

Frekuensi 4 11 30 73 73 

Persentase Setiap Pilihan 2% 6% 16% 38% 38% 

Kecenderungan Variabel Orang 24% 76% 

Sumber: Data Olahan Desember 2018 

Pelanggan akan menilai baik atau buruknya organisasi tergantung dari 

pelayanan dari karyawan garis depan. Karyawan yang baik adalah karyawan yang 

mampu melayani pelanggan dengan cepat, ramah, teliti, dan akurat. Selain itu, 

komentar dari pelanggan lain yang telah membeli produk suatu perusahaan 

mempengaruhi persepsi pelanggan lain ketika membeli Apartemen Transit 

Rancaekek. 

 Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa penilaian dengan kecenderungan 

baik terhadap karyawan di Apartemen Transit adalah sebesar 76%, sedangkan sisanya 

sebesar 24% memberikan penilaian dengan kecenderungan kurang baik. Kecepatan 

dan ketelitian mendapatkan penilaian yang terbaik dari pelanggan, sedangkan 

mengenai keramahan mendapatkan penilaian yang sedikit lebih rendah dibandingkan 

kecepatan dan ketelitian. Penilaian terhadap orang ini secara umum sudah tinggi.  
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4.3.6 Tanggapan Responden Terhadap Proses 

 Berdasarkan dua indikator pada variabel proses, maka dibuat item pertanyaan 

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

terhadap tiga pertanyaan dalam variabel proses: 

 Pertanyaan variabel proses pertama adalah mengenai seberapa mudah 

melakukan pendaftaraan penyewaan di Apartemen Tansit yang ditanggapi oleh 

responden sebagai berikut: 

Tabel 4.60 Tanggapan Responden Terhadap Kemudahan Melakukan 

Pendaftaran Sewa Apartemen Transit 

Tanggapan Frekuensi Persentase 

Sangat Tidak Setuju 1 .5 

Tidak Setuju 13 6.8 

Kurang Setuju 33 17.4 

Setuju 71 37.4 

Sangat Setuju 72 37.9 

Total 190 100.0 

Rata-Rata 4,04 

  Sumber: Data Olahan Desember 2018 

 

Pada pertanyaan pertama mengenai seberapa mudah melakukan pendaftaran 

penyewaan di Apartemen Transit mayoritas responden sebanyak 72 orang menjawab 

Sangat Setuju dan 71 orang menjawab Setuju bahwa mudah melakukan pengajuan 

pendaftaran di Apartemen Transit. Namun sejumlah besar yaitu 33 orang menjawab 

Kurang Setuju, 13 orang menjawab Tidak Setuju, dan 1 orang menjawab Sangat 

Tidak Setuju bahwa pengajuan pendaftaran kurang mudah. Hal tersebut dikarenakan 
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banyak seperti kelengkapan pengajuan yang banyak, tidak boleh mendaftar lagi jika 

keluar, dan mengantri. Secara nilai rata-rata yaitu sebesar 4,04 penilaian responden 

terhadap kemudahan melakukan pendaftaran sudah cukup baik. 

Pertanyaan variabel proses kedua adalah mengenai seberapa mudah proses 

penyampaian keluhan yang ditanggapi oleh responden sebagai berikut: 

Tabel 4.61 Tanggapan Responden Terhadap Proses Penyampaian Keluhan 

Tanggapan Frekuensi Persentase 

Sangat Tidak Setuju 4 2.1 

Tidak Setuju 17 8.9 

Kurang Setuju 31 16.3 

Setuju 58 30.5 

Sangat Setuju 80 42.1 

Total 190 100.0 

Rata-Rata 4,05 

          Sumber: Data Olahan Desember 2018 

 

Pada pertanyaan kedua mengenai seberapa mudah proses penyampaian 

keluhan, sebanyak 80 orang menjawab Sangat Setuju dan 58 orang menjawab Setuju 

bahwa menyampaikan keluhan mudah, namun terdapat sejumlah orang yaitu 31 

orang Kurang Setuju, 17 orang menjawab Tidak Setuju dan 4 orang menjawab Sangat 

Tidak Setuju bahwa penyampaian keluhan dirasa terlalu berbelit. Secara nilai rata-

rata yaitu sebesar 4,05 penilaian responden terhadap proses penyampaian keluhan 

sudah cukup baik. 

Pertanyaan variabel proses ketiga adalah mengenai seberapa cepat proses 

jawaban keluhan yang ditanggapi oleh responden sebagai berikut: 
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Tabel 4.62 Tanggapan Responden Terhadap Kecepatan Jawaban Keluhan 

Tanggapan Frekuensi Persentase 

Sangat Tidak Setuju 3 1.6 

Tidak Setuju 12 6.3 

Kurang Setuju 29 15.3 

Setuju 68 35.8 

Sangat Setuju 78 41.1 

Total 190 100.0 

Rata-Rata 4,05 

  Sumber: Data Olahan Desember 2018 

 

Pada pertanyaan ketiga mengenai seberapa cepat proses jawaban keluhan 

sebanyak 78 responden menjawab Sangat Setuju dan 76 responden menjawab Setuju 

bahwa proses jawaban keluhan cepat, namun terdapat sejumlah responden dengan 

jumlah 29 orang menjawab Kurang Setuju, 12 orang menjawab Tidak Setuju, dan 3 

orang menjawab Sangat Tidak Setuju bahwa proses menjawab keluhan sudah cepat. 

Secara nilai rata-rata yaitu sebesar 4,05 penilaian responden terhadap kecepatan 

menjawab keluhan sudah cukup baik. 
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Tabel 4.63 Rekapitulasi Deskriptif Variabel Proses 

Proses  

 Indikator 
Kategori Jawaban 

Rata 

- 

Rata 

STS TS KS S SS  

1 

Seberapa mudah melakukan 

pengajuan pendaftaran penyewaan di 

Apartemen Transit 

1 13 33 71 72 4,04 

2 
Seberapa mudah proses 

penyampaian keluhan (tidak berbelit) 
4 17 31 58 80 4,02 

3 
Seberapa cepat proses jawaban 

keluhan 
3 12 29 68 78 4,08 

Frekuensi 8 42 93 197 230 

Persentase Setiap Pilihan 1% 7% 16% 35% 40% 

Kecenderungan Variabel Proses 25% 75% 

Nilai Rata-Rata Proses 

Sumber: Sumber: Data Olahan Desember 2018 

 

Proses adalah semua prosedur aktual, mekanisme, dan aliran aktivitas yang 

digunakan untuk menyampaikan jasa. Proses ini meliputi sistem penyerahan jasa dari 

perusahaan kepada pelanggan. Proses dalam jasa merupakan faktor utama dalam 

bauran pemaaran jasa seperti pelanggan jasa akan sering merasakan sistem 

penyerahan jasa sebagai bagian dari jasa sendiri.  

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa tingkat kecenderungan pelanggan 

memberikan penilaian baik adalah sebesar 75%, sedangkan 25% sisanya memberikan 

penilaian dengan tingkat kecenderungan kurang baik. Salah satu indikator yang 

memberikan kontribusi bagi penilaian pelanggan dengan kecenderungan kurang baik 

adalah mengenai penyampaian keluhan dimana banyak kasus pelanggan 
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menginginkan perbaikan terhadap suatu hal di Apartemen, namun pihak pengelola 

terlalu lama menanggapi dan terlalu berbelit dalam prosedurnya. 

 

4.3.7 Tanggapan Responden Terhadap Bukti Fisik 

 Berdasarkan dua indikator pada variabel bukti fisik, maka dibuat item 

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

pertanyaan terhadap tiga pertanyaan dalam variabel bukti fisik: 

Pertanyaan variabel bukti fisik pertama adalah mengenai seberapa luas tempat 

parkir yang ditanggapi oleh responden sebagai berikut: 

 

Tabel 4.64 Tanggapan Responden Terhadap Luas Tempat Parkir 

Tanggapan Frekuensi Persentase 

Sangat Tidak Setuju 5 2.6 

Tidak Setuju 18 9.5 

Kurang Setuju 25 13.2 

Setuju 59 31.1 

Sangat Setuju 83 43.7 

Total 190 100.0 

Rata-Rata 4,04 

                          Sumber: Data Olahan Desember 2018 

 

Pada pertanyaan pertama mengenai seberapa luas tempat parkir mayoritas 

responden yaitu sebanyak 83 orang menjawab Sangat Setuju dan 59 orang menjawab 

Setuju bahwa tempat parkir sudah cukup luas, namun sebagian lain sebanyak 25 

orang menjawab Kurang Setuju, 18 orang menjawab Tidak Setuju, dan 5 orang 
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menjawab Sangat Tidak Setuju bahwa tempat parkir sudah cukup luas. Secara nilai 

rata-rata yaitu sebesar 4,04 penilaian responden terhadap luas tempat parkir sudah 

cukup memadai. 

Pertanyaan variabel bukti fisik kedua adalah mengenai seberapa luas tempat 

parkir ketika ada kerabat yang berkunjung yang ditanggapi oleh responden sebagai 

berikut: 

 

Tabel 4.65 Tanggapan Responden Terhadap Luas Tempat Parkir Ketika ada 

Kerabat yang Berkunjung 

Tanggapan Frekuensi Persentase 

Sangat Tidak Setuju 5 2.6 

Tidak Setuju 18 9.5 

Kurang Setuju 22 11.6 

Setuju 63 33.2 

Sangat Setuju 82 43.2 

Total 190 100.0 

Rata-Rata 4,05 

                    Sumber: Data Olahan Desember 2018 

 

Pada pertanyaan kedua mengenai seberapa luas tempat parkir jika ada kerabat 

yang berkunjung secara umum sebanyak 82 orang menjawab Sangat Setuju dan 63 

orang menjawab Setuju bahwa tempat parkir sudah cukup luas untuk menampung 

kendaraan kerabat, sedangkan sebagian lainnya sebanyak 22 orang menjawab Kurang 

Setuju, 18 orang menjawab Tidak Setuju dan 5 orang menjawab Sangat Tidak Setuju 

bahwa tempat parkir sudah cukup luas untuk menampung kendaraan kerabat jika 
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datang. Secara nilai rata-rata yaitu sebesar 4,05 penilaian responden terhadap luas 

tempat parkir ketika ada kerabat yang berkunjung sudah cukup memadai. 

Pertanyaan variabel bukti fisik ketiga adalah mengenai seberapa luas Ruang 

Terbuka Hijau yang ditanggapi oleh responden sebagai berikut: 

 

Tabel 4.66 Tanggapan Responden Terhadap Luas Ruang Terbuka Hijau 

Tanggapan Frekuensi Persentase 

Sangat Tidak Setuju 6 3.2 

Tidak Setuju 17 8.9 

Kurang Setuju 23 12.1 

Setuju 60 31.6 

Sangat Setuju 84 44.2 

Total 190 100.0 

Rata-Rata 4,05 

                       Sumber: Sumber: Data Olahan Desember 2018 

Pada pertanyaan ketiga mengenai seberapa luas Ruang Terbuka Hijau 

mayoritas responden sebanyak 84 orang menjawab Sangat Setuju dan 60 orang 

menjawab Setuju bahwa Ruang Terbuka Hijau yang terdapat di lokasi Apartemen 

sudah luas, sebagian lainnya sebanyak 23 orang menjawab Kurang Setuju, 17 orang 

menjawab Tidak Setuju, dan 6 orang menjawab Sangat Tidak Setuju bahwa Ruang 

Terbuka Hijau sudah cukup luas. Secara nilai rata-rata yaitu sebesar 4,05 penilaian 

responden terhadap luas Ruang Terbuka Hijau sudah cukup baik. 
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Tabel 4.67 Rekapitulasi Deskriptif Variabel Bukti Fisik 

Bukti Fisik  

 Indikator 
Kategori Jawaban 

Rata 

- 

Rata 

STS TS KS S SS  

1 Seberapa luas tempat parkir 5 18 25 59 83 4,04 

2 
Seberapa luas tempat parkir jika ada 

kerabat saya berkunjung 
5 18 22 63 82 4,05 

3 Seberapa luas Ruang Terbuka Hijau 6 17 23 60 84 4,05 

Frekuensi 16 53 70 182 249 

Persentase Setiap Pilihan 3% 9% 12% 32% 44% 

Kecenderungan Variabel Bukti Fisik 24% 76% 

Sumber: SPSS Versi 2 

Bukti fisik dapat disebut juga sebagai fasilitas materil karena fasilitas ini 

dapat memberikan kemudahan dan kelancaran bagi suatu usaha dan biasanya 

diperlukan sebelum suatu kegiatan berlangsung. Sarana fisik adalah suatu hal yang 

secara nyata mempengaruhi keputusan pelanggan untuk membeli dan menggunakan 

jasa yang ditawarkan.  

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa penilaian pelanggan terhadap bukti 

fisik dengan tingkat kecenderungan baik adalah sebesar 76%, sedangkan sisanya 

sebesar 24% mendapatkan kecenderungan kurang baik. Dikarenakan penilaian 

terhadap tiga indikator relatif sama, maka dapat dikatakan tidak terdapat indikator 

yang memiliki penilaian tertinggi atau terendah. 
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4.4 Tanggapan Responden Terhadap Minat Menyewa 

 Berdasarkan tiga indikator pada variabel minat menyewa, maka dibuat item 

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

pertanyaan terhadap tiga pertanyaan dalam variabel minat menyewa: 

Pertanyaan variabel minat sewa pertama adalah mengenai seberapa tinggi 

tingkat keinginan untuk bertempat tinggal di Apartemen Transit yang ditanggapi oleh 

responden sebagai berikut: 

 

Tabel 4.68 Tanggapan Responden Terhadap Minat Menyewa 

Tanggapan Frekuensi Persentase 

Sangat Tidak setuju 4 2.1 

Tidak Setuju 13 6.8 

Kurang Setuju 22 11.6 

Setuju 53 27.9 

Sangat Setuju 98 51.6 

Total 190 100.0 

Rata-Rata 4,20 

             Sumber: Sumber: Data Olahan Desember 2018 

 

Pada pertanyaan pertama mengenai seberapa tinggi tingkat keinginan untuk 

bertempat tinggal di Apartemen ini sebanyak 98 orang menjawab Sangat Setuju dan 

53 orang menjawab Setuju bahwa tingkat keinginan untuk bertempat tinggal di 

Apartemen Transit tinggi, namun sebagian lainnya menyatakan tidak terlalu tinggi 

yang dapat dilihat dari 22 orang menjawab Kurang Setuju, 13 orang menjawab Tidak 
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Setuju dan 4 orang menjawab Sangat Tidak Setuju. Secara nilai rata-rata yaitu 

sebesar 4,20 penilaian responden terhadap minat menyewa sudah cukup tinggi. 

Pertanyaan variabel minat sewa kedua adalah mengenai seberapa tinggi 

tingkat keinginan untuk memperpanjang kontrak yang ditanggapi oleh responden 

sebagai berikut: 

Tabel 4.69 Tanggapan Responden Terhadap Keinginan Memperpanjang 

Kontrak 

Tanggapan Frekuensi Persentase 

Sangat Tidak Setuju 5 2.6 

Tidak Setuju 10 5.3 

Kurang Setuju 27 14.2 

Setuju 59 31.1 

Sangat Setuju 89 46.8 

Total 190 100.0 

Rata-Rata 4,14 

             Sumber: Sumber: Data Olahan Desember 2018 

 

Pada pertanyaan kedua mengenai seberapa tinggi keinginan untuk 

memperpanjang kontrak mayoritas menjawab Sangat Setuju sebanyak 89 orang, 59 

orang menjawab Setuju bahwa penghuni mempunyai keinginan untuk 

memperpanjang kontrak ketika belum dapat memiliki rumah, namun sebagian 

lainnya sebanyak 27 orang menjawab Kurang Setuju, 10 orang menjawab Tidak 

Setuju, dan 5 orang menjawab Sangat Tidak Setuju untuk memperpanjang kontrak 

ketika belum dapat membeli rumah. Secara nilai rata-rata yaitu sebesar 4,14 penilaian 

responden terhadap keinginan memperpanjang kontrak sudah cukup tinggi. 
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Pertanyaan variabel minat sewa ketiga adalah mengenai seberapa tinggi 

tingkat keinginan untuk merekomendasikan Apartemen Transit yang ditanggapi oleh 

responden sebagai berikut: 

 

Tabel 4.70 Tanggapan Responden Pertanyaan Terhadap Keinginan 

Merekomendasikan Apartemen Transit 

Tanggapan Frekuensi Persentase 

Sangat Tidak Setuju 4 2.1 

Tidak Setuju 11 5.8 

Kurang Setuju 30 15.8 

Setuju 55 28.9 

Sangat Setuju 90 47.4 

Total 190 100.0 

Rata-Rata 4,14 

          Sumber: Sumber: Data Olahan Desember 2018 

Pada pertanyaan ketiga mengenai seberapa tinggi tingkat keinginan untuk 

merekomendasikan Apartemen Transit kepada kerabat mayoritas sebanyak 90 orang 

menjawab Sangat Setuju dan 55 orang menjawab Setuju ingin merekomendasikan 

Apartemen Transit kepada kerabat, sebagian lainnya sebanyak 30 orang menjawab 

Kurang Setuju, 11 orang menjawab Tidak Setuju, dan 4 orang menjawab Sangat 

Tidak Setuju untuk merekomendasikan Apartemen Transit kepada kerabat. Secara 

nilai rata-rata yaitu sebesar 4,14 penilaian responden terhadap keinginan 

merekomendasikan sudah cukup tinggi. 
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Tabel 4.71 Rekapitulasi Deskriptif Variabel Minat Menyewa 

Minat Menyewa  

 Indikator 
Kategori Jawaban 

Rata 

- 

Rata 

STS TS KS S SS  

1 

Seberapa tinggi tingkat keinginan 

untuk bertempat tinggal di 

Apartemen ini 

6 17 23 60 84 4,05 

2 

Seberapa tinggi tingkat keinginan 

untuk memperpanjang kontrak ketika 

belum dapat membeli rumah 

4 13 22 53 98 4,20 

3 

Seberapa tinggi tingkat keinginan 

saya untuk merekomendasikan 

Apartemen Transit kepada kerabat 

saya yang membutuhkan 

4 11 30 55 90 4,14 

Frekuensi 15 40 72 172 281 

Persentase Setiap Pilihan 3% 7% 12% 30% 48% 

Kecenderungan Variabel Minat 

Menyewa 
22% 78% 

Sumber: Data Olahan Desember 2018 

Membeli berarti melakukan konsumsi atau mengurangi dari nilai suatu produk 

dan dalam hal ini yang dimaksud dengan membeli adalah menyewa Apartemen 

Transit dengan masa kontrak satu tahun dan dapat diperjanjang per tahun dan 

maksimal masa penyewaaan adalah selama tiga tahun. Minat pembelian merupakan 

hasil evaluasi pelanggan terhadap suatu produk, apakah ingin membeli atau tidak.  

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa secara umum tingkat keinginan 

pelanggan untuk menyewa sudah tinggi dengan kecenderungan yang menunjukkan 

kesetujuan berada di angka 78%, sedangkan sisanya sebesar 22% menunjukkan arah 

ketidaksetujuan. Pelanggan secara umum sudah betah menyewa di Apartemen 

Transit, ingin mempromosikan dan memperpanjang, namun pelanggan juga 
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mempunyai jiwa ekonomi yaitu akan mencari yang terbaik jika terdapat yang lebih 

baik. 

      

4.5 Pengaruh Bauran Pemasaran Terhadap Minat Menyewa 

4.5.1 Hasil Uji Asumsi Klasik 

 Uji asumsi klasik yang digunakan adalah normalitas untuk mengetahui 

distribusi kenormalan data, dan heteroskedastisitas untuk memastikan varians 

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.  

 

4.5.1.1 Hasil Uji Normalitas 

 Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data memiliki distribusi 

normal atau tidak terdapat data yang ekstrim yang dapat menganggu uji regresi linier. 

Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan grafik probability plot, Histogram, 

dan Asymp. Sig Kolmogorov-Smirnov. Data yang normal maka akan membentuk 

garis diagonal atau mendekati garis diagonal pada grafik probability plot, berbentuk 

lonceng (terdistribusi di tengah) pada grafik Histogram dan mempunyai nilai sig > 

0,05 (Setiawan, 2015). Berikut ini adalah hasil uji normalitas yang telah dilakukan: 
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Tabel 4.72 Uji Normalitas Menggunakan Kolmogorov-Smirnov 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 

Residual 

N 190 

Normal Parameters
a,b

 
Mean 0E-7 

Std. Deviation .42496257 

Most Extreme Differences 

Absolute .076 

Positive .076 

Negative -.058 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.042 

Asymp. Sig. (2-tailed) .227 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

  Sumber: Data Olahan Desember 2018 
 

Berdasarkan pengujian normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov, data 

pada penelitian ini telah normal. Hal tersebut diketahui dari nilai Asymp. Sig (2-

tailed) Kolmogorov-Smirnovnya yang sudah lebih besar dari 0,05. Artinya, ketujuh 

variabel bebas yang diteliti mampu memprediksi perubahan variabel minat menyewa 

secara linier karena menghasilkan residual estimasi yang relatif kecil.  

Secara linier dapat bermakna positif atau negatif. Prediksi secara positif 

adalah pola berbanding lurus, yaitu jika variabel bebas skornya naik, maka variabel 

terikat skornya naik, sebaliknya jika variabel bebas skornya turun, maka variabel 

terikat skornya juga turun. Sedangkan pola negatif artinya berbanding terbaik, yaitu 

jika skor variabel bebas naik, mengakibatkan skor variabel terikatnya turun atau jika 

skor variabel bebas turun, mengakibatkan skor variabel terikatnya menjadi naik. 
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4.5.1.2 Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model 

regresi terjadi kesamaan atau ketidaksamaan residual antar pengamatan. Jika residual 

tersebut relatif sama antar pengamatan maka data tersebut bersifat homoskedastisitas, 

sedangkan jika berbeda maka disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik 

mempunyai pola data yang bersifat homoskedastisitas. Pada penelitian ini uji 

heteroskedastisitas menggunakan uji Glejser dengan meregresikan variabel 

independen terhadap residual data dengan syarat nilai sig > 0,05. Jika nilai sig > 0,05 

maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas, sebaliknya jika nilai sig < 0,05 maka 

terdapat masalah heteroskedastisitas (Setiawan, 2015). Berikut ini adalah hasil uji 

heteroskedastisitas yang dilakukan: 

Tabel 4.73 Uji Heteroskedastisitas Menggunakan Glejser 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -9.116E-016 .168  .000 1.000 

P_Total .000 .092 .000 .000 1.000 

H_Total .000 .088 .000 .000 1.000 

T_Total .000 .099 .000 .000 1.000 

Pro_Total .000 .095 .000 .000 1.000 

O_Total .000 .094 .000 .000 1.000 

Pros_Total .000 .094 .000 .000 1.000 

BF_Total .000 .076 .000 .000 1.000 

a. Dependent Variable: Unstandardized Residual 

Sumber: Data Olahan Desember 2018 
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Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa variabel bebas pada penelitian ini 

yaitu produk, harga, tempat, promosi, orang, proses, dan bukti fisik tidak mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap residual regresi. Artinya, pola data pada penelitian 

ini tidak menyebabkan kesimpulan menjadi dua atau telah membentuk pola linier.  

  

4.5.1.3 Pengaruh Produk, Harga, Tempat, Promosi, Orang, Proses, dan Bukti 

Fisik Terhadap Minat Menyewa Pelanggan di Apartemen Transit 

Untuk mengetahui produk, harga, tempat, promosi, orang, proses, dan bukti 

fisik terhadap minat menyewa pelanggan di Apartemen Transit akan digunakan 

analisis jalur (path analysis). Cara yang dilakukan dalam analisis jalur ini yaitu 

menganalisis hubungan antara variabel bebas atau independen dengan nilai koefisien 

korelasi yang dapat dilihat sebagai berikut: 
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Tabel 4.74 Hasil Uji Korelasi 

Correlations 

 P_Total H_Total T_Total Pro_Total O_Total Pros_Total BF_Total 

P_Total 

Pearson Correlation 1 .871
**
 .823

**
 .817

**
 .820

**
 .804

**
 .786

**
 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 190 190 190 190 190 190 190 

H_Total 

Pearson Correlation .871
**
 1 .877

**
 .823

**
 .805

**
 .792

**
 .777

**
 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 .000 .000 

N 190 190 190 190 190 190 190 

T_Total 

Pearson Correlation .823
**
 .877

**
 1 .914

**
 .818

**
 .815

**
 .831

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 .000 .000 

N 190 190 190 190 190 190 190 

Pro_Total 

Pearson Correlation .817
**
 .823

**
 .914

**
 1 .835

**
 .823

**
 .838

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 .000 .000 

N 190 190 190 190 190 190 190 

O_Total 

Pearson Correlation .820
**
 .805

**
 .818

**
 .835

**
 1 .913

**
 .882

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  .000 .000 

N 190 190 190 190 190 190 190 

Pros_Total 

Pearson Correlation .804
**
 .792

**
 .815

**
 .823

**
 .913

**
 1 .897

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  .000 

N 190 190 190 190 190 190 190 

BF_Total 

Pearson Correlation .786
**
 .777

**
 .831

**
 .838

**
 .882

**
 .897

**
 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000  

N 190 190 190 190 190 190 190 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Sumber: Data Olahan Desember 2018 
 

 Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa korelasi antara produk 

dengan harga adalah sebesar 0,871, produk dengan tempat adalah 0,823, produk 

dengan promosi adalah 0,817, produk dengan orang adalah 0,820, produk dengan 

proses adalah 0,804, produk dengan bukti fisik adalah 0,786, harga dengan tepat 
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adalah 0,877, harga dengan promosi adalah 0,823, harga dengan orang adalah 0,805, 

harga dengan proses adalah 0,792, harga dengan bukti fisik adalah 0,777, tempat 

dengan promosi adalah 0,914, tempat dengan orang adalah 0,818, tempat dengan 

proses adalah 0,815, tempat dengan bukti fisik adalah 0,831, orang dengan proses 

adalah 0,913, orang dengan bukti fisik adalah 0,882, dan proses dengan bukti fisik 

adalah 0,897.  

 Sedangkan korelasi antar sesama variabel yaitu produk dengan produk, harga 

dengan harga, tempat dengan tempat, promosi dengan promosi, orang dengan orang, 

proses dengan proses, dan bukti fisik dengan bukti fisik adalah pasti 1 atau 100%. 

Selain perhitungan korelasi tersebut, dapat dilihat juga besarnya koefisien jalur, 

koefisien determinasi, koefisien jalur variabel lain, dan koefisien determinasi variabel 

lain selain variabel budaya organisasi dan kompensasi terhadap pemberian motivasi 

yang dapat dilihat pada tabel berikut: 

Berikut ini adalah pengaruh produk, harga, tempat, promosi, orang, proses, 

dan bukti fisik terhadap minat menyewa pelanggan di Apartemen Transit yang dapat 

dilihat sebagai berikut: 
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Tabel 4.75 Koefisien Determinasi dan Jalur Produk, Harga, Tempat, 

Promosi, Orang, Proses, dan Bukti Fisik Terhadap Minat Menyewa Pelanggan 

di Apartemen Transit 

Koefisien Persamaan Nilai  

Koefisien jalur: produk 

terhadap minat menyewa 
pYX1 0,069 

Koefisien jalur: harga 

terhadap minat menyewa 
pYX2 0,204 

Koefisien jalur: tempat 

terhadap minat menyewa 
pYX3 0,092 

Koefisien jalur: promosi 

terhadap minat menyewa 
pYX4 0,145 

Koefisien jalur: orang 

terhadap minat menyewa 
pYX5 0,069 

Koefisien jalur: proses 

terhadap minat menyewa 
pYX6 0,049 

Koefisien jalur: bukti 

fisik terhadap minat 

menyewa 

pYX7 0,343 

Koefisien jalur lain pYε √        

= 0,436 atau 43,6% 

Koefisien determinasi R
2
YX1-7  

81% 

Koefisien determinasi 

variabel lain 

R
2
Yε 19% 

  Sumber: Data Olahan Desember 2018 
Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa koefisien jalur menunjukkan 

tingkat keeratan atau korelasi antar satu variabel dengan variabel lain. Variabel yang 

memiliki tingkat keeratan atau korelasi tertinggi adalah antara bukti fisik dengan 

minat menyewa dengan tingkat korelasi sebesar 34,3%, pengaruh dari jalur lain 

adalah sebesar 43,6%. 

Koefisien determinasi produk, harga, tempat, promosi, orang, proses, dan 

bukti fisik terhadap minat menyewa pelanggan di Apartemen Transit adalah sebesar 
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81%, sedangkan sisanya sebesar 19% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak 

diteliti pada penelitian ini. Koefisien determinasi yang digunakan pada penelitian ini 

adalah Adjusted R Square bukan R Square dikarenakan jumlah variabel bebas yang 

digunakan pada penelitian ini dalam memprediksi minat menyewa lebih dari 1.  

Adapun koefisien determinasi sebesar 81% dapat menjelaskan yaitu setiap 

naik atau turunnya minat menyewa pelanggan di Apartemen Transit sebesar 1%, 

kenaikan tersebut dipengaruhi oleh produk, harga, tempat, promosi, orang, proses, 

dan bukti fisik sebesar 81%. 
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0,823

0,871

0,817

0,820

0,804

0,786

0,190

0,823

0,805

0,792

0,777

0,914

0,818

0,815

0,831

0,835

0,823

0,838

0,913

0,882
0,190

Bauran Pemasaran

Produk (X1):
Luar kamar apartemen, 
ketersediaan air, listrik, 
private bathroom dan 

private kitchen

Harga (X2):
Harga psikologis, 
kesesuaian harga 

dengan manfaat, dan 
harga dengan 

ekspektasi

Tempat (X3):
Akses, visibilitas, dan 

lalu lintas

Promosi (X4):
Periklanan, promosi 
penjualan, penjualan 

individu, humas, 
pemasaran langsung, 

dan digitall

Orang (X5): 
Karyawan memberikan 
pelayanan yang baik, 

cepat dan teliti

Proses (X6):
Prosedur dan aktivitas-

aktivitas

Bukti Fisik (X7)
Tempat parkir, Ruang 
Terbuka Hijau (RTH)

Minat Menyewa (Y):
Hasrat melakukan 

penyewaaan, minat 
untuk menyewa 

produk pada tempat 
ini dibandingkan pada 
tempat lain, dan minat 

untuk 
merekomendasikan

0,069

0,204

0,092

0,145

0,069

0,049

0,343

0,904

0,436
rX1x3 =

rX1x2 =

rX1x4 =

rX1x5 =

rX1x6 =

rX1x7 =

rX2x3 =

rX2x4 =

rX2x5 =

rX2x6 =

rX2x7 =

rX3x4 =

rX3x5 =

rX3x6 =

rX3x7 =

rX4x5 =

rX4x6 =

rX4x7 =

rX5x6 =

rX5x7 =
rX6x7 =

 

Gambar 4.14 Diagram Jalur X1-X7 ke Y 

 

Struktural Y = 0,069 (X1) + 0,204 (X2) + + 0,092 (X3) + + 0,145 (X4) + + 0,069 

(X5) + 0,049 (X6) + 0,343 (X7) + 0,436 (ε) 
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4.5.1.4 Pengujian Hipotesis Parsial 

 Untuk menguji pengaruh secara parsial dari produk, harga, tempat, promosi, 

orang, proses, dan bukti fisik terhadap minat menyewa pelanggan pada Apartemen 

Transit, maka digunakan uji t yang hasilnya dapat dilihat sebagai berikut ini: 

 

Tabel 4.76 Uji Hipotesis Parsial 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) .093 .168  .555 .580 

P_Total .089 .092 .069 .960 .338 

H_Total .226 .088 .204 2.567 .011 

T_Total .096 .099 .092 .979 .329 

Pro_Total .159 .095 .145 1.678 .095 

O_Total .073 .094 .069 .779 .437 

Pros_Total .051 .094 .049 .547 .585 

BF_Total .322 .076 .343 4.216 .000 

Sumber: Data Olahan Desember 2018 

 
 Berdasarkan tabel di atas diketahui harga dan bukti fisik yang berpengaruh 

signifikan terhadap minat menyewa pelanggan pada Apartemen Transit, sedangkan 

produk, tempat, promosi, orang, dan proses berpengaruh namun tidak signifikan 

terhadap minat menyewa pelangan di Apartemen Tansit Bandung. Hal tersebut dapat 

diketahui dari dua hal: 

a. Nilai sig yang < 0,05 menandakan terdapat pengaruh signifikan dari variabel 

bebas terhadap variabel terikat, sedangkan jika nilai signya > 0,05 pengaruh 
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tersebut tidak signifikan. Berdasarkan hasil pengujian diketahui bahwa hanya 

harga dan bukti fisik yang berpengaruh signifikan terhadap minat menyewa 

karena mempunyai nilai sig < 0,05, sedangkan variabel bebas lainnya 

mempunyai nilai sig > 0,05. 

b. Membandingkan nilai t-hitung dengan nilai t-tabel. Jika nilai t-hitung > t-tabel 

dapat dikatakan pengaruh tersebut adalah signifikan. Namun jika nilai t-

hitung < t-tabel, dapat dikatakan pengaruh tersebut tidak signifikan. Nilai t-

hitung untuk produk adalah 0,960, harga 2,567, tempat 0,979, promosi 1,678, 

orang 0,779, proses 0,547 dan pada bukti fisik adalah 4,216, sedangkan nilai 

t-tabelnya dicari menggunakan Excel dengan fungsi = TINV (probability, n-

k). Probability yang digunakan adalah 5% atau 0,05, n adalah jumlah 

responden, sedangkan k adalah jumlah variabel bebas. Jadi fungsi yang ditulis 

di Excel adalah = TINV (0,05, 183) sehingga nilai t-tabelnya adalah 1,97. 

 

4.5.1.4.1 Pengaruh Produk Terhadap Minat Menyewa Apartemen Transit 

Hipotesis pertama adalah untuk mengetahui pengaruh produk terhadap minat 

menyewa pelanggan di Apartemen Transit. 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 4.56 

didapatkan hasil H1 ditolak atau produk tidak berpengaruh signifikan terhadap minat 

menyewa karena nilai t-hitungnya sebesar 0,960 < t-tabelnya sebesar 1,97 dengan 

nilai sig sebesar 0,338 yang lebih besar dari nilai 0,05.  
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Pada penelitian ini produk tidak berpengaruh signifikan karena pada 

umumnya pelanggan sudah mengetahui dari pelanggan lain atau kerabatnya ketika 

menyewa tempat untuk tinggal sehingga hal tersebut yang pada akhirnya akan 

membentuk ekspektasi mengenai manfaat utama yang akan didapatkan ketika 

memutuskan untuk menyewa di Apartemen Transit. Ekspektasi itu yang pada 

akhirnya disertai dengan harga yang relatif terjangkau, membuat tuntutan pelanggan 

terhadap Apartemen Transit tidak terlalu tinggi sehingga nilai tambahan untuk tempat 

tinggal tidak lagi pada hal yang utama, namun yang menjadi pelengkap.  

 

4.5.1.4.2 Pengaruh Harga Terhadap Minat Menyewa Apartemen Transit 

Hipotesis pertama adalah untuk mengetahui pengaruh harga terhadap minat 

menyewa pelanggan di Apartemen Transit. 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 4.56 

didapatkan hasil H1 diterima atau harga berpengaruh signifikan terhadap minat 

menyewa karena nilai t-hitungnya sebesar 2,567 > t-tabelnya sebesar 1,97 dengan 

nilai sig sebesar 0,011 yang lebih kecil 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 menyewa dikarenakan tidak cukupnya 

gaji dalam menutupi biaya tempat tinggal. Harga yang terjangkau ini juga yang pada 

akhirnya membuat tingkat permintaan senantiasa ada.  
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4.5.1.4.3 Pengaruh Tempat Terhadap Minat Menyewa Apartemen Transit 

Hipotesis pertama adalah untuk mengetahui pengaruh tempat terhadap minat 

menyewa pelanggan di Apartemen Transit. 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. Berdasarkan tabel 4.56 

didapatkan hasil H1 ditolak atau tempat tidak berpengaruh signifikan terhadap minat 

menyewa karena nilai t-hitungnya sebesar 0,979 < t-tabelnya sebesar 1,97 dengan 

nilai sig sebesar 0,329 yang lebih besar dari nilai 0,05. 

Hal tersebut terjadi karena pada umumnya masyarakat di sekitar sana sudah 

mengetahui mengenai Apartemen Transit sehingga tidak mempunyai ekspektasi yang 

terlalu tinggi mengenai tempat. Walaupun lokasi sedikit jauh dari jalan raya utama, 

namun pelanggan dapat memaklumi dikarenakan harganya yang terjangkau dan 

fasilitas pendukungnya yang cukup memadai. 

 

4.5.1.4.4 Pengaruh Promosi Terhadap Minat Menyewa Apartemen Transit 

Hipotesis pertama adalah untuk mengetahui pengaruh promosi terhadap minat 

menyewa pelanggan di Apartemen Transit. 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 4.56 

didapatkan hasil H1 ditolak atau promosi tidak berpengaruh signifikan terhadap minat 

menyewa karena nilai t-hitungnya sebesar 1,678 < t-tabelnya sebesar 1,97 dengan 

nilai sig sebesar 0,095 yang lebih besar dari nilai 0,05. Promosi yang mewah dan jor-
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joran tidak terlalu dibutuhkan oleh pihak pengelola dikaenakan target pasar hanya 

untuk masyarakat menengah ke bawah ditambah masih banyaknya pelanggan yang 

mengantri untuk mendapatkan tempat di Apartemen Transit. 

Strategi promosi yang dilakukan oleh pengelola Apartemen Transit hanya 

memperlukan hal sederhana agar dapat memberikan awareness bahwa Apartemen 

Transit itu ada dan dibutuhkan oleh masyarakat. Hal itulah yang pada akhirnya 

promosi tidak terlalu signifikan dalam meningkatkan minat menyewa pelanggan di 

Apartemen Transit.  

 

4.5.1.4.5 Pengaruh Orang Terhadap Minat Menyewa Apartemen Transit 

Hipotesis pertama adalah untuk mengetahui pengaruh orang terhadap minat 

menyewa pelanggan di Apartemen Transit. Orang (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 4.56 

didapatkan hasil H1 ditolak atau orang tidak berpengaruh signifikan terhadap minat 

menyewa karena nilai t-hitungnya sebesar 0,779 < t-tabelnya sebesar 1,97 dengan 

nilai sig sebesar 0,437 yang lebih besar dari nilai 0,05. 

Tidak signifikannya pengaruh orang dikarenakan fokus pelanggan yang lebih 

tinggi terhadap harga dan fasilitas pendukung tempat tinggal di Apartemen Transit 

sehingga pelanggan tidak mempunyai ekspektasi yang terlalu tinggi mengenai 

standar pelayanan yang diberikan oleh pengelola.  
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4.5.1.4.6 Pengaruh Proses Terhadap Minat Menyewa Apartemen Transit 

Hipotesis pertama adalah untuk mengetahui pengaruh proses terhadap minat 

menyewa pelanggan di Apartemen Transit. Proses (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 4.56 

didapatkan hasil H1 ditolak atau proses tidak berpengaruh signifikan terhadap minat 

menyewa karena nilai t-hitungnya sebesar 0,547 < t-tabelnya sebesar 1,97 dengan 

nilai sig sebesar 0,585 yang lebih besar dari nilai 0,05. 

Proses adalah segala prosedur yang terdapat di Apartemen Transit yang 

bertujuan untuk melayani pelanggan atau pihak penyewa. Walaupun proses yang 

terdapat di Apartemen Transit tidak terlalu optimal seperti proses penyampaian 

keluhan salah satunya. Namun, pelanggan dapat memaklumi melihat harga yang 

relatif terjangkau dan fasilitas pendukung lainnya.  

 

4.5.1.4.7 Pengaruh Bukti Fisik Terhadap Minat Menyewa Apartemen Transit 

Hipotesis pertama adalah untuk mengetahui pengaruh bukti fisik terhadap 

minat menyewa pelanggan di Apartemen Transit. Bukti fisik (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 

4.56 didapatkan hasil H1 diterima atau bukti fisik berpengaruh signifikan terhadap 

minat menyewa karena nilai t-hitungnya sebesar 4,216 > t-tabelnya sebesar 1,97 

dengan nilai sig sebesar 0,000 yang lebih kecil dari nilai 0,05. 
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Bukti fisik adalah fasilitas pendukung terhadap jasa utama yang ditawarkan 

oleh pihak pengelola Apartemen Transit yaitu tempat tinggal. Adanya lahan parkir 

dan fasilitas olah raga, kedua aspek tersebut memberikan nilai tambah bagi pelanggan 

untuk memutuskan menyewa di Apartemen Transit yang kemungkinan besar jika 

menyewa di tempat lain, penghuni atau pelanggan belum tentu mendapatkan fasilitas 

tersebut.  

Dikarenakan hanya harga dan bukti fisik yang berpengaruh signifikan 

terhadap minat menyewa, maka dilakukan trimming¸dengan cara mengeluarkan 

variabel yang tidak berpengaruh signifikan dalam model lalu diuji kembali dengan 

hasil sebagai berikut: 

 

 Tabel 4.77 Uji Hipotesis Parsial Setelah Trimming  

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) .301 .150  2.010 .046 

H_Total .443 .057 .399 7.713 .000 

BF_Total .515 .049 .549 10.599 .000 

a. Dependent Variable: MM_Total 

Sumber: Data Olahan Desember 2018 

 
 Setelah dilakukan trimming dapat dilihat bahwa harga dan bukti fisik 

berpengaruh signifikan terhadap minat menyewa yang dapat ditunjukkan dari nilai 

sig < 0,05. Tingkat keeratan setelah trimming pun meningkat. Jika sebelumnya 
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tingkat keeratan antara harga dan minat menyewa adalah 0,204, maka setelah 

trimming, tingkat keeratannya meningkat menjadi 0,399. Selain itu, jika sebelum 

trimming, bukti fisik mempunyai tingkat keeratan dengan minat menyewa sebesar 

0,343, maka setelah trimming menjadi 0,549.   

 Setelah dilakukan trimming, maka kerangka pemikirannya menjadi: 

0,823

0,871

0,817

0,820

0,804

0,786

0,190

0,823

0,805

0,792

0,777

0,914

0,818

0,815

0,831

0,835

0,823

0,838

0,913

0,882

Bauran Pemasaran
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Luar kamar apartemen, 
ketersediaan air, listrik, 
private bathroom dan 

private kitchen

Harga (X2):
Harga psikologis, 
kesesuaian harga 

dengan manfaat, dan 
harga dengan 

ekspektasi

Tempat (X3):
Akses, visibilitas, dan 

lalu lintas

Promosi (X4):
Periklanan, promosi 
penjualan, penjualan 

individu, humas, 
pemasaran langsung, 

dan digitall

Orang (X5): 
Karyawan memberikan 
pelayanan yang baik, 

cepat dan teliti

Proses (X6):
Prosedur dan aktivitas-

aktivitas

Bukti Fisik (X7)
Tempat parkir, Ruang 
Terbuka Hijau (RTH)

Minat Menyewa (Y):
Hasrat melakukan 

penyewaaan, minat 
untuk menyewa 

produk pada tempat 
ini dibandingkan pada 
tempat lain, dan minat 

untuk 
merekomendasikan
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Gambar 4.15 Analisis Jalur Setelah Trimming 

Struktural Y Setelah Trimming = 0,399 (X2) + 0,515 (X7) + 0,436 (ε) 
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 Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui bahwa setelah dilakukan 

trimming terhadap variabel yang tidak berpengaruh signifikan terhadap minat 

menyewa penghuni, dapat diketahui tingkat keeratan jalur antara harga dengan minat 

menyewa adalah sebesar 39,9%, sedangkan tingkat keeratan jalur antara bukti fisik 

dengan minat menyewa adalah sebesar 51,5%. 

 

4.5.1.5 Pengujian Hipotesis Simultan 

 Sub bab ini menjelaskan pengaruh produk, harga, tempat, promosi, proses, 

orang, dan bukti fisik secara bersama-sama terhadap minat menyewa pelanggan di 

Apartemen Transit dengan hasil yang dapat dilihat sebagai berikut: 

 

 

Tabel 4.78 Hasil Pengaruh Simultan 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 149.565 2 74.782 377.206 .000
b
 

Residual 37.073 187 .198   

Total 186.638 189    

a. Dependent Variable: MM_Total 

b. Predictors: (Constant), BF_Total, H_Total 

Sumber: Data Olahan Desember 2018 

 
 Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa produk, harga, tempat, 

promosi,, orang, proses, dan bukti fisik secara simultan berpengaruh signifikan 

terhadap minat menyewa pelanggan di Apartemen Transit. Hal tersebut dapat dilihat 

dari nilai signya < 0,05. Artinya, bauran pemasaran adalah hal yang akan 
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dipertimbangkan oleh perusahaan dalam membeli atau dalam konteks penelitian ini 

adalah menyewa. Namun, yang paling kuat dipengaruhi oleh harga dan bukti fisik.  

 

4.5.1.6 Perbandingan Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung 

 Pada analisis jalur, perlu untuk diketahui perbandingan antara pengaruh 

langsung dari variabel bauran pemasaran terhadap minat menyewa dengan pengaruh 

tidak langsung antar variabel dalam bauran pemasaran terhadap minat menyewa. 

Berikut ini adalah hasilnya: 
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Tabel 4.79 Perbandingan Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung 

Variabel 

Minat Menyewa (Y) 

Pengaruh 

Langsung 
Pengaruh Tidak Langsung 

Pengaruh 

Total 
Produk Harga Tempat Promosi Orang Proses Bukti Fisik 

Produk 
(0,069)

2
= 

0,48%  
 

= 0,069 x 

0,204 x 

0,871 =  

1,22% 

= 0,069 

x 0,092 x 

0,823 = 

0,52% 

= 0,069 x 0,145 

x 0,817 = 

0,82% 

= 0,069 x 

0,069 x 

0,820 = 

0,38%  

= 0,069 

x 0,049 

x 0,804 

= 

0,27% 

= 0,069 x 

0,343 x 

0,786 = 

0,27% 

4% 

Harga 
(0,204)

2 
= 

4,16%% 

= 0,069 

x 0,204 

x 0,871 

= 1,23% 

 

= 0,204 

x 0,092 x 

0,877 = 

1,65% 

= 0,204 x 

0,145 x 0,823 = 

2,43% 

= 0,204 x 

0,069 x 

0,805 = 

1,13% 

 = 0,204 

x 0,049 

x 0,792 

= 

0,79% 

= 0,204 x 

0,343 x 

0,777 = 

5,44% 

16% 

Tempat 
(0,092)

2 
= 

0,85% 

=  0,092 

x 0,069 

x 0,823 

= 0,52% 

= 0,092 x 

0,204 x 

0,877 =  

1,65% 

 

= 0,092 x 

0,145 x 0,914 = 

1,22% 

= 0,092 x 

0,069 x 

0,818 = 

0,52% 

= 0,092 

x 0,049 

x 0,815 

= 

0,37% 

= 0,092 x 

0,343 x 

0,831 = 

2,62% 

8% 

Promosi 
(0,145)

2 
= 

2,10% 

= 0,069 

x 0,145 

x 0,817 

= 0,82%  

= 0,145 x 

0,204 x 

0,823 = 

2,43% 

= 0,145 

x 0,092 x 

0,914 = 

1,22% 

 

= 0,145 x 

0,069 x 

0,835 = 

0,84% 

= 0,145 

x 0,059 

x 0,823 

=  

0,70% 

= 0,145 x 

0,343 x 

0,838 =  

4,17% 

12% 

Orang 
(0,069)

2
= 

0,48% 

= 0,069 

x 0,069 

x 0,820 

= 0,39% 

= 0,069 x 

0,204 x 

0,805 = 

1,13% 

= 0,069 

x 0,092 x 

0,818 = 

0,52% 

= 0,069 x 

0,145 x 0,835 = 

0,84% 

 

= 0,069 

x 0,049 

x 0,913 

= 

0,31% 

= 0,069 x 

0,343 x 

0,882 = 

2,09% 

6% 

Proses 
(0,049)

2
= 

0,24% 

= 0,069 

x 0,049 

x 0,804 

= 0,27% 

= 0,049 x 

0,204 x 

0,792 = 

0,79% 

= 0,049 

x 0,092 x 

0,815 = 

0,37% 

= 0,049 x 

0,145 x 0,823 = 

0,58% 

= 0,049 x 

0,069 x 

0,913 = 

0,31% 

 

= 0,049 x 

0,343 x 

0,897 = 

1,51% 

4% 

Bukti 

Fisik 

(0,343)
2
= 

11,76% 

= 0,069 

x 0,343 

x 0,786 

= 1,86% 

= 0,343 x 

0, 204 x 

0,777 = 

5,44% 

= 0,343 

x 0,092 x 

0,831 =  

2,56% 

= 0,343 x 

0,145 x 0,838 = 

4,17% 

= 0,343 x 

0,145 x 

0,882 = 

4,39% 

= 0,343 

x 0,049 

x 0,897 

= 

1,51% 

 31% 

Total 20% 5% 12% 7% 10% 7% 4% 16% 81% 
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 Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pengaruh langsung pada 

penelitian ini lebih kecil dibandingkan dengan pengaruh tidak langsungnya sehingga 

mengindikasikan bahwa keseluruh variabel dalam bauran pemasaran tersebut saling 

terhubung dalam mempengaruhi minat menyewa penghuni di Apartemen Transit. 

Variabel yang mempunyai pengaruh terbesar adalah bukti fisik sebesar 31%, 

sedangkan variabel yang mempunyai pengaruh terendah adalah produk dan proses 

dengan koefisien determinasi masing-masing sebesar 4%. 

 

4.6 Implementasi Managerial Economic 

 Apartemen Transit dibangun oleh pemerintah kota Bandung pada dasarnya 

agar masyarakat menengah ke bawah dapat tinggal dengan harga sewa yang 

terjangkau sehingga sebagian uangnya dapat ditabung untuk membeli atau KPR 

(Kredit Perumahan Rakyat) rumah. Harga tanah dan rumah yang terus naik setiap 

tahun tentu akan membebani biaya hidup masyarakat sehingga pada akhirnya 

ketimpangan sosial antara masyarakat menjadi semakin besar. Apartemen Transit 

merupakan salah satu solusi yang ditawarkan oleh pemerintah dalam mengurangi 

kesenjangan tersebut.  

Terdapat belasan gedung apartemen yang dibangun oleh pemerintah dan dapat 

disewa oleh masyarakat. Sewa 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 
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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. 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 

simultan seluruh variabel tersebut sudah berpengaruh signifikan dalam 

mempengaruhi minat menyewa pelanggan di Apartemen Transit.  Artinya ketujuh 

variabel dalam bauran pemasaran tersebut saling terkait dalam mempengaruhi minat 

pelanggan dalam menyewa di Apartemen Trasit. Sedangkan berdasarkan pengujian 

secara parsial diketahui hanya harga dan bukti fisik yang berpengaruh signifikan 

terhadap keinginan menyewa di Apartemen Transit. Hal ini dapat mengindikasikan 

bahwa sebetulnya pelanggan sudah merasa puas terhadap fasilitas yang diberikan 

oleh pengelola pada Apartemen Transit. Namun, dikarenakan target pasar dari 

Apartemen ini adalah masyarakat menengah ke bawah adalah hal yang wajar jika 
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masyarakat lebih kuat ketertarikannya pada faktor harga. Selain itu, bukti fisik seperti 

parkir dan taman adalah hal yang diperlukan oleh masyarakat.  

Pada variabel bauran pemasaran lain berpengaruh namun tidak signifikan 

terhadap minat menyewa. Dikatakan berpengaruh karena selain harga dan bukti fisik, 

kelima variabel tersebut masih memiliki keterkaitan dengan minat menyewa dengan 

korelasi yang positif. Positif menunjukkan kesearahan. Artinya, jika penilaian 

pelanggan terhadap salah satu pada bauran pemasaran tersebut semakin baik, 

mengakibatkan keinginan pelanggan untuk menyewa semakin banyak, sebaliknya 

jika penilaian pelanggan terhadap salah satu bauran pemasaran tersebut semakin 

buruk membuat tingkat keinginan menyewa pelanggan akan semakin menurun.  

Hasil secara simultan bauran pemasaran berpengaruh signifikan terhadap 

minat untuk menyewa didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Hia (2013) 

serta Natakusumah dan Yulianti (2016), walaupun konstruksi variabel pada bauran 

peamasaran tidak sama. Hasil harga berpengaruh secara signifikan terhadap minat 

menyewa secara parsial didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Kusumawati, 

Oswari, Utomo, dan Kumar (2014) dan hasil bukti fisik berpengaruh signifikan 

terhadap minat menyewa didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Muhyidin 

(2015). 

 

 

 

 


