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ABSTRACT 

The researcher is highly interested in many different opinions among same 

experts about the influence of product quality and customer satisfaction in establishing 

customer loyalty. Thus, the aims of the researcher is to test the influence of product 

quality in establishing customer loyalty, and to test the influence of interaction of product 

quality and customer satisfaction in establishing the customer loyalty with customer 

satisfaction as an intervening variable. 

This research is categorized as survey research with descriptive analysis method 

by taking sample from population and using questionnaire as the main data. The 

population in this research is all customers of PT Jaya Real Property Tbk in Bintaro. The 

respondents are chosen by using nonprobabilitas sampling and purposive sampling 

techniques..  

The results of analysis using Structural Equation Modeling (SEM) model are: (1) 

there are no significant influences between product quality toward customer loyality . (2) 

Product quality has positive and significant influence on customer satisfaction. (3) 

customer satisfaction has positive and significant influence on customer satisfaction. 

Keywords : product quality, customer satisfaction, customer loyalty. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Konsep marketing mix selama 40 tahun telah dipakai sebagai konsep dasar 

pemasaran yang ikut mempengaruhi penelitian dan berbagai praktek bisnis (C.Gronroos, 

1994). Seiring perkembangan teknologi informasi, aktivitas marketing semakin 

kompleks. Perpaduan antara kualitas produk dan informasi kepuasan konsumen semakin 

menjadi suatu keharusan yang tidak bisa dipisahkan demi mencapai titik loyalitas 

konsumen. Hal ini dapat dilihat dari aktivitas marketing dalam dunia properti, dimana 

penekanan kualitas produk-produk properti menjadi salah satu faktor pertimbangan 

banyak calon konsumen. 

Penelitian yang dilakukan oleh Mulyono (2008) mengenai pengaruh kualitas 

produk dan kualitas layanan terhadap kepuasan konsumen mengemukakan bahwa 

kualitas produk sebagai variabel bebas memiliki pengaruh positif yang signifikan 

terhadap kepuasan konsumen sebagai variabel dependen sehingga dapat disimpulkan 

bahwa semakin tinggi keunggulan produk maka semakin tinggi pula kepuasan 

konsumen. Kualitas produk tak hanya dijadikan faktor yang mempengaruhi tingkat 

kepuasan konsumen, tetapi kualitas produk juga mampu mempengaruhi loyalitas produk 

sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Arif Budiman (2006).  

Dalam Agustinus Primandana (2010), Philip Kotler : “Marketing is social and 

manajerial process by which individual and group obtain what they need and want 

through creating and exchangin products and value with others artinya pemasaran 
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adalah suatu proses sosial dan manajerial dimana seseorang atau kelompok memperoleh 

apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui penciptaan dan pertukaran produk serta 

nilai dengan seseorang atau kelompok lainnya. 

Sesuai kutipan diatas, pada saat ini perusahaan-perusahaan yang bergerak 

dibidang properti atau yang disebut developer mulai berlomba-lomba menciptakan 

sesuatu yang benar-benar dibutuhkan dan diinginkan oleh konsumen demi tercapainya 

tingkat kepuasan bahkan diharapkan terciptanya loyalitas konsumen. Bagi developer, 

properti merupakan salah satu produk yang diciptakan untuk menghasilkan profit, dan 

bagi konsumen, properti merupakan suatu barang yang dibutuhkan ataupun diinginkan. 

Menurut Kamus Besar Bahasa indonesia (KBBI) didalam 

http://bahasa.kemdiknas.go.id, Properti merupakan harta berupa tanah dan bangunan 

serta sarana dan prasarana yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dar tanah 

dan/atau bangunan yang dimaksudkan; tanah milik dan bangunan. Jenis properti dalam 

penelitian ini akan terfokus pada rumah. 

 Dalam Undang-Undang nomor 4 tahun 1992 mengenai perumahan dan 

permukiman pasal 1, definisi rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat 

tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga, dan perumahan merupakan 

kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan 

hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan, lalu pengertian 

prasarana lingkungan ialah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan 

lingkungan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya sedangkan untuk sarana 

lingkungan diartikan sebagai fasilitas penunjang yang berfungsi sebagai penyelenggaran 

kehidupan ekonomi, sosial dan budaya. 
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  Pandangan yang menyatakan bahwa rumah atau biasa disebutkan dengan istilah 

“papan” adalah suatu kebutuhan yang utama selain kebutuhan makanan atau pangan 

memang benar adanya. Pandangan tersebut diperkuat oleh teori hierarki kebutuhan yang 

diungkapkan oleh Maslow dimana rumah digolongkan kedalam physiological needs  

yang terletak pada hierarki kebutuhan yang paling dasar. Semua pandangan tersebut 

sejalan dengan Undang-undang nomor 4 tahun 1992 tentang perumahan dan permukinan 

pasal 4 yaitu Penataan perumahan dan permukiman bertujuan untuk memenuhi 

kebutuhan rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia, dalam rangka 

peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. 

Pada zaman ini terutama di negara maju ataupun di  negara berkembang 

sekalipun, rumah tidak hanya dipandang sebagai suatu kubutuhan saja namun juga dapat 

dijadikan sebagai sebuah produk investasi. Intan Sari (2010) menyatakan bahwa 

kepemilikan rumah tidak hanya ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan pokok akan 

papan saja, melainkan telah menjadi suatu alternatif investasi yang cukup menarik 

dengan pengembalian berupa; penghasilan sewa dan peluang keuntungan yang berupa 

capital gain yang merupakan selisih antara harga beli dengan harga jual ketika rumah 

tersebut dijual. Rumah juga merupakan indikator dari identitas status sosial masyarakat, 

jika seseorang memiliki rumah yang mewah menandakan si pemiliknya merupakan 

orang yang memiliki kemampuan tinggi.  

Rumah sebagai suatu produk dengan berbagai fungsi menjadikan rumah sebagai 

produk yang memiliki keunikan yang tinggi, dengan keunikannya rumah mampu 

menyihir konsumen untuk terus memburu rumah sesuai fungsi yang dibutuhkan ataupun 

diinginkan oleh calon konsumen ataupun konsumen itu sendiri. Hal ini menjadi 
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keuntungan tersendiri bagi para developer, karena mereka akan terus meningkatkan 

produk perumahan baik dari segi kuantitas ataupun kualitas. 

Menurut Departemen Permukiman dan Tata Ruang (Kimtaru, 2004) bahwa 

kebutuhan akan perumahan pada dasarnya dapat dibagi atas dua hal pokok, yaitu: 

 1. Kebutuhan rumah berdasarkan tren (kecenderungan) pertumbuhan penduduk

      secara alamiah.         

 2. Kebutuhan dan penyediaan rumah berdasarkan atas banyaknya rumah layak

      huni.             

Dari segi kuantitas hal ini dapat dilihat dari jumlah penduduk indonesia yang 

besar dengan tren pertumbuhan penduduk Indonesia yang berpotensi mengalami 

peningkatan terus-menerus sehingga kebutuhan akan hunian rumah pun meningkat, 

dapat diasumsikan prediksi permintaan akan perumahan itu tinggi. Dari segi kualitas, 

seiring perkembangan waktu developer terus melakukan inovasi akan produk rumah. 

Mereka terus menciptakan konsep-konsep perumahan yang diekspektasikan akan disukai 

oleh calon konsumen. 

Salah satu konsep perumahan yang sekarang ini cenderung diganderungi oleh 

konsumen ialah konsep perumahan tipe cluster.  Rumah tipe cluster ini pada umumnya 

memiliki desain yang menarik dan unik serta memiliki berbagai macam fasilitas, salah 

satunya ialah sistem keamanan yang menggunakan sistem yang disebut one gate system. 

Perumahan dengan tipe ini menjadi tren masyarakat modern dimana masyarakat terus 

mengalami peningkatan gaya hidup yang dinamis. 

Wilayah Tangerang yang meliputi Tangerang Selatan, Kota tangerang serta 

Kabupaten Tangerang merupakan wilayah yang terletak di dalam propinsi Banten. 
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Wilayah Tangerang memiliki kawasan hunian yang menarik dengan pengelolaan hunian 

kota mandiri yang dikelola oleh berbagai macam developer yang unggul, antara lain: 

kawasan bintaro, kawasan bumi serpong damai, kawasan alam sutera, kawasan gading 

serpong, kawasan modernland, dll. Para developer menawarkan keunikan dan 

keunggulannya masing-masing, tentunya dengan konsep kawasan hunian yang variatif. 

Persaingan yang sengit diantara developer secara langsung akan berdampak pada 

terjadinya perang informasi antar developer, dimana informasi tersebut sangat 

dibutuhkan untuk memenangi persaingan. Informasi yang dimaksud ialah informasi yang 

berkaitan erat dengan tujuan para developer atau perusahaan. Tujuan perusahaan dalam 

aktifitas bisnisnya adalah untuk mencari profit yang diharapkan oleh segenap elemen 

diperusahaan tersebut. Untuk itu perusahaan perlu meningkatkan penjualannya 

produknya, dalam hal ini para developer berusaha memasarkan produk yang dimiliki 

untuk diserap atau dibeli oleh konsumen. Setelah itu tidak hanya berhenti pada profit, 

kepuasan konsumen serta loyalitas konsumen lah yang harus dijadikan sasaran utama 

bagi perusahaan. Dengan begitu perusahaan harus mengetahui apa saja dan bagaimana 

cara agar sasaran tersebut dapat tercapai.  

 Sekilas dalam benak para calon konsumen telah tersirat suatu tolak ukur dari 

penilaian mereka bahwa untuk membeli sebuah properti  harus memperhatikan faktor-

faktor seperti; lokasi, desain, kualitas bangunan, fasilitas fisik, serta fasilitas non-fisik 

seperti layanan keamanan dan layanan lingkungan. 

 Studi dalam penelitian ini akan dilakukan di kawasan hunian Bintaro yang 

dikelola oleh PT. Jaya Real Property Tbk. Sebelumnya telah disebutkan bahwa PT. Jaya 

Real Property Tbk merupakan salah satu developer yang mengelola kota kawasan hunian 

mandiri di Tangerang, selanjutnya Penghuni rumah yang berada dikawasan hunian 
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Bintaro akan dijadikan subyek penelitian dikarenakan kawasan hunian bintaro memiliki 

kawasan mandiri yang sangat luas yaitu sebesar 2000 hektar yang berada di wilayah 

Tangerang. Cakupan wilayah yang luas menjadikan kawasan hunian Bintaro memiliki 

jumlah penghuni rumah yang besar. 

Gambar 1.1 Peta Lokasi Kawasan Hunian Bintaro 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: www.jayaproperty.com 

 Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik dan terdorong untuk 

membuat suatu penelitian dengan judul “Pengaruh Kualitas Produk Terhadap 

Tingkat Kepuasan dan Tingkat Loyalitas Penghuni Rumah – (Studi Pada Kawasan 

Hunian Bintaro yang Dikelola PT. Jaya Real Property Tbk)”. 
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1.2  Ruang Lingkup / Pembatasan Masalah  

 Variabel Kualitas Produk menjadi dasar dalam penelitian, dimana perannya akan 

mempengaruhi kepuasan penghuni dan loyalitas penghuni. Sehingga dibutuhkan dasar 

yang kuat dan terfokus untuk dapat menghasilkan penelitian yang baik. Pengukuran 

Kualitas Produk dilakukan dengan cara meneliti indikator-indikatornya. 

Pembatasan Masalah 1: Hanya Indikator dalam Kualitas Produk yang dijadikan  faktor

                         dasar dalam penelitian ini. 

 Menurut survei yang dilakukan oleh iProperty Group terhadap sedikitnya 6.000 

responden di seluruh Indonesia, pada periode Desember 2012 sampai dengan Januari 

2013, dominan masyarakat Indonesia masih memilih daerah Bintaro dan BSD sebagai 

rumah tinggal. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hunian dikawasan bintaro 

menjadi sebuah hunian yang primadona dimata konsumen indonesia yang diwakili oleh 

para responden survey tersebut. Hal ini yang menjadi alasan utama mengapa penelitian 

ini dilakukan pada responden dikawasan hunian bintaro. 

Pembatasan Masalah 2: Responden yang diteliti adalah para penghuni rumah pada 

           kawasan hunian Bintaro yang dikelola oleh PT Jaya Real 

           Property Tbk di wilayah Tangerang. 

 

1.3  Perumusan Masalah 

Dalam persaingan yang begitu ketat saat ini dengan jumlah pesaing yang 

meningkat serta kualitas pesaing yang baik, PT Jaya real property Tbk perlu mengetahui 

indikator apa yang menjadi dasar paling utama dalam menciptakan kepuasan konsumen 
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ataupun loyalitasnya, Sehingga PT Jaya real property Tbk memiliki senjata yang dapat 

dijadikan pertimbangan dalam membuat sebuah keputusan yang penting bagi 

perusahaan.  Atas dasar tersebut maka peneliti akan meneliti indikator dari kualitas 

produk sesuai dengan teori kualitas produk dari David Garvin. 

 Maksud dari rumusan masalah ini adalah memperjelas masalah yang akan diteliti. 

Maka,  dari masalah yang ada penulis membuat pertanyaan penelitian sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengaruh Kualitas produk terhadap tingkat Kepuasan penghuni ? 

2. Bagaimana pengaruh Kualitas Produk terhadap tingkat Loyalitas penghuni ? 

3. Bagaimana pengaruh tingkat Kepuasan penghuni terhadap tingkat Loyalitas 

Penghuni ? 

 

1.4  Tujuan Penelitian 

1. Menganalisis pengaruh Kualitas produk terhadap tingkat Kepuasan penghuni  

2. Menganalisis pengaruh Kualitas Produk terhadap tingkat Loyalitas penghuni  

3. Menganalisis pengaruh tingkat Kepuasan penghuni terhadap tingkat Loyalitas 

Penghuni 

 

1.5  Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini secara praktis bagi developer  ialah diharapkan sebagai 

masukan (input) untuk meningkatkan kualitas produk perumahan yang dikembangkan 

sebagai upaya untuk meningkatkan kepuasan dan diharapkan pula menciptakan loyalitas 

penghuni serta dijadikan bahan untuk decision making pada keputusan manajemen 

strategis yang lainnya.   
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Bagi konsumen (calon penghuni), hasil penelitian ini akan dapat memberikan 

informasi mengenai kondisi perumahan yang diteliti agar nantinya konsumen dapat 

memilih perumahan dengan menggunakan pertimbangan atas indikator yang telah 

diteliti. 

Untuk lingkungan akademisi, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat dijadikan 

sebagai kontribusi penulis terhadap disiplin ilmu yang terkait dalam penelitian ini. 

 

1.6  SISTEMATIKA PENULISAN 

 Pada sistematika penulisan skripsi ini penulis akan menguraikan mulai dari hal-

hal umum sebagai pengantar, untuk kemudian diuraikan lebih lanjut mengenai persoalan 

yang akan dibahas. Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

BAB I  Pendahuluan 

Pada bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, pembatasan 

Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat penelitian, dan 

Sistematika Penulisan. 

BAB II  Landasan Teori 

 Bab ini mengutaikan tinjauan pustaka dimana dijelaskan mengenai 

kerangka teori dan landasan teori yang berhubungan dengan konsep  

keunggulan produk, konsep kualitas pelayanan serta konsep kepuasan 

konsumen. 
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BAB III Metode Penelitian 

Pada bab ini akan dijabarkan mengenai metode penelitian untuk 

mengolah dan menganalisa data, waktu dan tempat penelitian, metode 

pengumpulan data, metode pengambilam sampel, teknik pengujian 

kuesioner, teknik pengujian data dan teknik pengujian hipotesis. 

BAB IV Analisa dan Pembahasan 

Bab ini menjelaskan mengenai pengolahan data kuesioner yang 

disebarkan dan telah diisi oleh responden serta pengolahannya dengan 

metode yang telah ditentukan sebelumnya. Selain itu, pada bab ini akan 

dijelaskan mengenai analisa dari hasil pengolahan data berdasarkan data 

yang telah diperoleh 
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BAB II 

LANDASAN TEORITIS 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

 Konsep-konsep empiris yang digunakan ialah pemikiran-pemikiran dari para ahli 

atau pakar bidang keilmuannya yang sesuai serta menggunakan penelitian-penelitian 

terdahulu sebagai petimbangan lebih lanjut untuk membuat penelitian ini, Adapun 

maksudnya ialah untuk memberikan informasi yang tepat sasaran sehingga tidak terjadi 

kerancuan ilmu atau salah tafsir didalam penelitian ini. 

 

2.1.1 Kualitas Produk 

2.1.1.1 Pengertian produk  

  Product is a good, service or idea that is marketed  to fill consumer nedds and 

wants (Griffin & Ebbert, 2006). Produk merupakan salah satu faktor utama untuk 

menghasilkan  profit bagi perusahaan, oleh karena itu kunci keberhasilan perusahaan 

terletak pada produk yang diciptakan lalu dijual kepada konsumen. Menurut Ferdinand 

(2000) yang dikutip oleh Setiawan (2008) menyatakan bahwa perusahaan dapat 

menghasilkan porsi pasar atau meningkatkan volume penjualan dapat dicapai melalui 

strategi bauran produk. Produklah yang mempertemukan antara produsen dan konsumen, 

oleh sebab itu  produk menjadi jembatan terjalinnya suatu hubungan antara produsen dan 

konsumen. Sesuai pendapat yang dikemukan oleh Soemardi (2006)  didalam Hendi 

(2009), yaitu Pemasaran yang berlandaskan hubungan baik (relationship marketing) 

menjadi dasar dari strategi promosi dan komunikasi perusahaan, dimana perhatian lebih 
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ditujukan untuk memperluas jaringan relasi dengan tujuan adanya efek promosi dari 

mulut ke mulut (word of mouth) dibandingkan penggunaan media promosi seperti media 

cetak dan elektronik. Hubungan yang saling memberikan manfaat atau saling 

menguntungkan diantara keduanya, seperti pernyataan diatas  produk bagi perusahaan 

memberikan manfaat berupa profit. Bagi konsumen, produk dapat memenuhi 

kebutuhannya. 

  

2.1.1.2 Pengertian Kualitas  

 Perusahaan selain fokus pada produk semestinya perusahaan juga harus 

memperhatikan kualitas dari produk nya. Kualitas sendiri menurut Kotler (2000), ialah 

keistimewaan dan karakteristik dari suatu produk atau jasa secara menyeluruh yang 

berhubungan dengan kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan-kebutuhan 

memenuhi kebutuhan yang telah di tentukan atau bersifat laten. 

 Yamit (2005) menggunakan teori Garvin bahwa pendekatan yang digunakan oleh 

para praktisi bisnis ialah sebagai berikut (Arif, 2006): 

1. Pendekatan transenden 

Kualitas dalam pendekatan ini adalah sesuatu yang dapat dirasakan, tapi 

sulit didefinisikan dan dioperasionalkan maupun diukur. Perspektif ini umumnya 

diterapkan dalam karya seni seperti seni musik, seni rupa, seni tari, dan seni 

drama. Definisi seperti ini sangat sulit untuk dijadikan sebagai dasar perencanaan 

dalam manajemen kualitas. 
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2. Pendekatan berbasis produk 

Kualitas dalam pendekatan ini adalah suatu karakteristik atau atribut yang 

dapat diukur. Perbedaan kualitas mencerminkan adanya perbedaan atribut yang 

dimiliki produk secara objektif, tetapi pendekatan ini tidak dapat menjelaskan 

perbedaan dalam selera dan preferensi individual. 

3. Pendekatan berbasis pelanggan (konsumen) 

Kualitas dalam pendekatan ini didasarkan pada pemikiran bahwa kualitas 

tergantung pada orang yang memandangnya, dan produk yang paling memuaskan 

preferensi seseorang atau cocok dengan selera merupakan produk yang 

berkualitas paling tinggi. Pandangan yang subjektif ini mangakibatkan consumen 

yang berbeda memiliki kebutuhan dan keinginan yang berbeda pula, sehingga 

kualitas bagi seseorang adalah kepuasan maksimum yang dapat dirasakannya. 

4. Pendekatan berbasis perusahaan (produsen) 

Kualitas dalam pendekatan ini adalah bersifat supply-based atau dari 

sudut pandang produsen yang mendefinisikan kualitas sebagai sesuatu yang 

sesuai dengan persyaratannya dan prosedur. Pendekatan ini berfokus pada 

kesesuaian spesifikasi yang ditetapkan perusahaan secara internal. Oleh karena 

itu, yang menentukan kualitas adalah standar-standar yang ditetapkan 

perusahaan, bukan konsumen yang menggunakan. 

5. Pendekatan berbasis nilai 

Kualitas dalam pendekatan ini adalah memandang kualitas dari segi nilai 

dan harga. Oleh karena itu kualitas dalam pandangan ini bersifat relatif, sehingga 

produk yang memiliki kualitas paling tinggi belum tentu merupakan produk yang 
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paling bernilai. Produk yang paling bernilai adalah produk yang paling tepat di 

beli. 

 

2.1.1.3 Pengertian Kualitas Produk 

Kualitas produk sendiri memiliki definisi , definisi tersebut telah terangkum 

dibawah ini dari pendapat para ahli dan penelitian yang telah dilakukan, berikut 

penjelasannya: 

1. Hellofs dan Jacobson (1999), kualitas produk dapat diartikan sebagai pertanda 

bahwa pelanggan akan lebih loyal, membeli lebih banyak lagi, dan promosi gratis 

bagi perusahaan. Menurut Ellis dan Raymond (1993) menyatakan bahwa kualitas 

produk merupakan salah satu kunci sukses faktor bagi banyak perusahaan, 

kegagalan meningkatkan kualitas merupakan persoalan hidup mati bagi 

perusahaan (Setiawan, 2008). 

2. Oliver (1997) dalam Andreasson dan Lindestad (1998) Kualitas produk 

merupakan salah satu faktor pembentuk persepsi kepuasan konsumen. Dalam 

pandangan konsumen, nilai suatu produk merupakan kualitas produk yang 

dinikmati konsumen dengan pengorbanan sejumlah uang atau sumber daya yang 

lain (Mulyono, 2008). 

3. Menurut Kotler dan Armstrong (2012) mengemukakan bahwa kualitas produk 

mempunyai hubungan yang sangat erat dengan kepuasan pelanggan karena 

kualitas produk dapat dinilai dari kemampuan produk untuk menciptakan 

kepuasan pelanggan. 
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2.1.1.4 Indikator untuk mengukur Kualitas Produk 

 Didalam penelitian ini kualitas produk akan diukur besaran kontribusi 

indikatornya serta kontribusi kualitas produknya terhadap tingkat kepuasan, oleh sebab 

itu perusahaan harus tau apa saja yang menjadi skala pengukuran dan  indikator kualitas 

produk. Menurut Ahire, Golhare dan Waller (1966) didalam Mulyono (2008) 

mengemukakan empat skala pengukuran kualitas produk: 

1. Tampilan produk yang dihasilkan. 

2. Tingkat kesesuaian produk yang dihasilkan. 

3. Daya tahan produk. 

4. Kehandalan produk yang dihasilkan 

Indikator kualitas produk menurut Keller (2009) adalah sebagai berikut: 

1.  Form, yaitu ukuran, bentuk serta struktur fisik dari produk  

2. Features, yaitu elemen dari produk yang merupakan tambahan dari 

karakteristik utama fungsi produk 

3. Performance quality,  yaitu tingkat dimana karakteristik utama produk 

beroperasi 

4. Conformance Quality, yaitu derajat dimana produk memenuhi spesifikasi 

5. Durability, yaitu harapan terhadap umur hidup produk 

6. Realibility, yaitu kekonsistenan dari kinerja setiap waktu dan dari pembelian 

ke pembelian 
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7. Repairability, yaitu kemudahan dari produk untuk diperbaiki 

8. Style, yaitu menjelaskan pandangan atau perasaan orang terhadap produk. 

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa penelitian ini akan menggunakan indikator 

kualitas produk yang merupakan pengembangan studi yang dilakukan oleh David Garvin 

(1987) dan Martinich (1997) didalam Hidayat (2009). Dimana Kualitas produk dibagi 

kedalam 5 elemen saja, yaitu: 

1. Performance (Performa), yaitu  menyangkut karakteristik operasi dasar 

2. Features (Fitur), yaitu item-item ekstra yang ditambahkan pada fitur dasar 

3. Conformance, yaitu kesesuaian kinerja dan mutu produk dengan standar 

4. Serviceability, yaitu kemampuan pelayanan seperti kemudahan servis atau 

perbaikan ketika dibutuhkan 

5. Image, yaitu kualitas yang dipersepsikan seperti citra dan reputasi. 

 Performance (Performa) atau biasa disebut dengan kinerja merupakan 

karakteristik paling utama dari suatu produk. Sering kali kinerja menjadi hal yang paling 

mendasar dari penilaian konsumen terhadap suatu produk dikarnakan  kinerja sangat 

berkaitan erat dengan fungsi suatu produk.  

 Features (Fitur) adalah item tambahan (ekstra) dari komponen produk yang inti, 

dapat berfungsi sebagai penambah nilai atas suatu produk tersebut. Penilaian tersebut 

diukur sesuai dengan subyektifitas masing-masing konsumen. Fitur menjadi semakin 

diandalkan di zaman sekarang ini dalam hal menjual produk, konsumen mulai pintar 
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memilih produk dengan mempertimbangkan fitur yang diberikan produsen sebagai 

tambahan dari fungsi produk inti suatu produk. 

 Serviceability adalah kemampuan pelayanan seperti kemudahan produk untuk 

diservis atau diperbaiki ketika dibutuhkan, tidak hanya itu kemampuan pelayanan juga 

dapat dukur dari tigkat kecepatan, keamanan  dan kenyaman ketika produk tersebut 

digunakan. 

Conformance (Kesesuaian) adalah indikator yang berkaitan dengan spesifikasi 

standar suatu produk yang diberikan oleh produsen dan yang diterima oleh konsumen itu 

sesuai, Baik kinerja seperti operasi dasar dan mutu/kualitas yang diterima konsumen itu 

harus sesuai dengan spesifikasi standar yang telah dijanjikan oleh produsen ataupun 

diminta secara langsung oleh konsumen.   

 Image yaitu kualitas yang dipersepsikan seperti citra dan reputasi perusahaan. 

Indikator ini menjadi alternatif penilaian konsumen, karena citra dan reputasi perusaahan 

dijadikan tolak ukur konsumen dalam mempertimbangkan pembelian suatu produk oleh 

konsumen. 

 Lima indikator yang dijelaskan diatas yaitu performance, features, serviceability, 

conformance dan image akan menjadi indikator pengukuran (variabel laten) dari kualitas 

produk.  

 

2.1.2 Kepuasaan Konsumen 

 Kepuasan konsumen menjadi pembicaraan hangat di zaman sekarang ini, masa 

dimana perusahaan memiliki tujuan akhir berupa profit semata telah digantikan oleh 

masa dimana perusahaan berlomba-lomba untuk membuat konsumennya puas. Kepuasan 
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sendiri akan dirasakan oleh konsumen dan dapat dicerminkan melalui perilaku konsumen 

terhadap produk dan perusahaan itu sendiri. Perusahaan perlu mengetahui apakah 

konsumennya puas atau tidak, sebelum itu perusahaan harus terlebih mengetahui lebih 

apa itu kepuasan? Lalu bagaimana mengukurnya? Sehingga informasi mengenai 

kepuasan konsumen sangat diperlukan oleh perusahaan. 

 

2.1.2.1 Pengertian Kepuasan Konsumen 

 Oliver (1997) didalam Refina (2011) menyatakan bahwa “satisfaction is the 

fulfillment response”, yaitu penilaian bahwa fitur produk atau jasa, atau produk dan jasa 

itu sendiri, memberikan tingkat pemenuhan berkaitan dengan tingkat konsumsi yang 

menyenangkan termasuk tingkat under-fulfillment dan overfulfillment. Lanjut menurut 

Oliver (1999) didalam Nastiti dan Martoadmojo (2007), Kepuasan merupakan konsep 

dasar untuk tercapainya loyalitas . Sedangkan menurut Maulidya (2010) yang mengutip 

pernyataan Tjiptono dan Chandra (2005), dimana kepuasan dapat diartikan sebagai 

upaya pemenuhan sesuatu atau membuat sesuatu memadai. 

 Menurut Lovelock dan Wirtz (2007) yang dikutip oleh Utami (2010), kepuasan 

konsumen adalah perasaan konsumen entah itu puas atau tidak yang merupakan dampak 

dari pengalaman konsumsi ketika membandingkan antara pelayanan yang diterima atau 

barang yang didapat dengan ekspektasi konsumen tersebut. 

 Satisfaction is a person’s feelings of pleasure or disappoinment resulting from 

comparing a product’s perceived performance (or outcome) in relation to his or her 

expectation (Koler & Keller, 2009). Jika diartikan kepuasan adalah perasaan seseorang 

yang senang ataupun kecewa dari hasil membandingkan sebuah persepsi kinerja produk 

dengan ekpektasi konsumen.  
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 Kepuasaan secara umum berarti membandingkan produk yang diterima dengan 

ekspektasi konsumen atas produk tersebut yang hasilnya berupa puas atau tidak 

konsumen terhadap suatu produk, sehingga kita dapat menilai konsumen puas atau tidak 

puas terhadap suatu produk ketika konsumen tersebut telah mengkonsumsi produk 

tersebut sebelumnya. Hal ini menyimpulkan bahwa tingkat kepuasaan konsumen dapat 

dijadikan alat evaluasi purna beli oleh perusahaan. Untuk itu, perusahaan harus pandai 

meramalkan atau mengetahui hal-hal apa saja yang menjadi faktor kepuasan konsumen 

dan khususnya ekspektasi konsumen dari produk yang akan ditawarkan oleh perusahaan. 

Seth Newman Gross didalam Utami (2010) mengembangkan 8 faktor yang bisa 

mempengaruhi terbentuknya kepuasan pelangggan. Penjelasan dari faktor-faktor tersebut 

adalah sebagai berikut: 

1. Suatu model yang menunjukkan bahwa konsumen memilih untuk membeli 

produk atau tidak berdasarkan lima komponen nilai, yakni: 

a. Nilai fungsi: manfaat produk dikaitkan dengan kemampuan produk 

tersebut  untuk memenuhi fungsinya dari sudut pertimbangan ekonomi 

b. Nilai sosial: manfaat produk dikaitkan dengan kemampuan produk 

tersebut untuk mengidentikkan penggunanya dengan satu kelompok sosial 

tertentu 

c. Nilai emosi: manfaat suatu produk dikaitkan dengan kemampuan 

produk tersebut untuk membangkitkan perasaan atau emosi penggunanya 

d. Nilai epistem: manfaat suatu produk dikaitkan dengan kemampuan 

produk tersebut untuk memenuhi keingintahuan pemakainya 
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e. Nilai kondisi: manfaat suatu produk dikaitkan dengan kemampuan 

produk tersebut untuk memenuhi keperluan penggunanya pada saat 

kondisi tertentu. 

2. Daya saing, suatu produk hanya memiliki daya saing bila keunggulan produk 

tersebut dibutuhkan oleh pelanggan. Keunggulan suatu produk jasa terletak pada 

keunikan serta kualitas pelayanan produk jasa tersebut kepada para pelanggan.  

3. Persepsi pelanggan, yakni proses dimana individu memilih, 

mengorganisasikan serta mengartikan stimulus yang diterima melalui alat 

inderanya menjadi suatu makna. Meskipun demikian, makna dari proses persepsi 

tersebut juga dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu individu yang 

bersangkutan. 

4. Harga, dimana harga yang rendah dapat menimbulkan persepsi produk 

berkualitas sehingga konsumen tidak percaya pada kinerja perusahaan. 

Sebaliknya, harga yang tinggi menimbulkan persepsi produk tersebut sangat 

berkualitas. Namun harga yang tinggi dapat dipersepsikan sebagai rasa 

ketidakpercayaan penjual kepada pemiliknya. 

5. Citra, dimana citra produk yang buruk dapat menimbulkan persepsi produk 

tidak berkualitas, sehingga pelanggan mudah marah untuk kesalahan terkecil 

sekalipun. Citra yang baik menimbulkan persepsi produk berkualitas, sehingga 

pelanggan dapat dengan lebih mudah memaafkan suatu kesalahan yang terjadi 

pada suatu produk meskipun tidak untuk kesalahan selanjutnya.  

6. Tahap pelayanan, dimana kepuasan pelanggan ditentukan oleh berbagai jenis 

layanan yang didapatkan oleh pelanggan selama ia menggunakan beberapa 
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tingkatan pelayanan tersebut. Ketidakpuasan yang diperoleh pada tahap awal 

pelayanan menimbulkan persepsi berupa kualitas pelayanan yang buruk untuk 

tahap pelayanan selanjutnya, sehingga pelanggan merasa tidak puas dengan 

pelayanan secara keseluruhan. 

7. Momen pelayanan (situasi pelayanan), dimana situasi pelayanan dikaitkan 

dengan kondisi internal pelanggan sehingga mempengaruhi kinerja pelayanan. 

Kinerja pelayanan ditentukan oleh pelayan, proses pelayanan, dan lingkungan 

fisik dimana pelayanan diberikan.  

8. Tingkat kepentingan pelanggan, dimana tingkat kepentingan pelanggan 

didefinisikan sebagai keyakinan pelanggan sebelum mencoba atau membeli suatu 

produk jasa yang akan dijadikannya standar acuan dalam menilai kinerja produk 

jasa tersebut. Zeithaml, Parasuraman, dan Berry membuat suatu model 

konseptual mengenai tingkat kepentingan pelanggan, dimana menurut model 

tersebut ada dua tingkat kepentingan pelanggan yakni adequate service dan 

desired service. 

Menurut Gaspersz (2000) didalam Refina (2011), faktor-faktor yang 

mempengaruhi persepsi dan ekspektasi konsumen adalah sebagai berikut menurut adalah 

sebagai berikut: 

1. Kebutuhan dana dan keinginan yang berkaitan dengan hal-hal yang dirasakan  

konsumen ketika sedang melakukan transaksi. 

2. Pelanggan masa lalu ketika mengkonsumsi produk dari perusahaan maupun 

pesaing-pesaingnya. 
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3.  Pengalaman dari teman-teman 

4. Komunikasi melalui ikatan dan pemasaran juga mempengaruhi persepsi 

konsumen. 

Secara umum faktor yang mempengaruhi kepuasan menurut Faktor-faktor 

pendorong kepuasan kepada konsumen dalam Handi Irawan (2007): 

1. Kualitas Produk 

Pelanggan akan merasa puas setelah membeli dan menggunakan produk 

tersebut yang memiliki kualitas produk baik. 

2. Harga 

Biasanya harga murah adalah sumber kepuasan yang penting. Akan tetapi 

biasanya  faktor harga bukan menjadi jaminan suatu produk memiliki kualitas 

yang baik. 

3. Kualitas Jasa 

Pelanggan merasa puas apabila mereka memperoleh jasa yang baik atau 

sesuai dengan yang diharapkan dari konsumen. 

4. Faktor Emosional 

Kepuasannya bukan karena kualitas produk, tetapi harga diri atau nilai 

sosial yang menjadikan pelanggan puas terhadap merek produk tertentu. 

5. Biaya atau kemudahan untuk mendapatkan produk atau jasa 

Kenyamanan dan efisien dalam mendapatkan suatu produk atau jasa serta 

mudah mendapatkan jasa produk memberikan nilai tersendiri bagi kepuasan 

pelanggan. 
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2.1.2.2 Pengukuran tingkat Kepuasan Konsumen 

Perusahaan harus cerdas dan pandai dalam mencari informasi mengenai persepsi 

dan ekspektasi konsumen atas suatu produk, setelah mengetaui apa saja yang menjadi 

persepsi dan ekspektasi konsumen perusahaan seharusnya menawarkan produk yang 

sesuai dengan ekspektasi konsumen sehingga diharapkan konsumen yang mengkonsumsi 

produknya akan merasa puas. 

 Tingkat kepuasan konsumen dapat tercermin dari perilaku konsumen tersebut 

terhadap produk dan perusahaan. Namun untuk mengukur tingkat kepuasan terdapat 

metode-metode empiris yang bisa dilakukan oleh perusahaan. Adapun empat (4) metode 

yang digunakan agar dapat mengukur kepuasan konsumen (Kotler, 1997) didalam 

Maulidya (2010), antara lain: 

1. Sistem Keluhan dan Saran 

Setiap perusahaan yang berorientasi pada pelanggan (customer oriented) 

akan memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya bagi pelanggan untuk 

menyampaikan pendapat, saran dan keluhan pelanggan. Media yang dapat 

digunakan antara lain adalah kotak saran, guest comment. 

2. Survey Kepuasan Pelanggan 

Penelitian mengenai kepuasan pelanggan banyak dilakukan dengan 

metode survey, baik melalui pos, telepon maupun wawancara pribadi. 

Keuntungan dari menggunakan metode survey ini adalah perusahaan akan 

memperoleh tanggapan dan umpan balik secara langsung dari pelanggan dan juga 

sekaligus juga memberikan tanda positif bahwa perusahaan memperhatikan 

pelanggannya. Metode ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain: 
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a. Directly reported satisfaction 

Survei kepuasan pelanggan dilakukan secara langsung melalui 

pertanyaan seperti: “Seberapa puaskah saudara terhadap produk X? 

Apakah sangat tidak puas, tidak puas, netral, puas, sangat puas?”. 

b. Derived reported dissatisfaction 

Pertanyaan yang diajukan menyangkut dua hal utama, yaitu 

besarnya harapan pelanggan terhadap atribut tertentu dan besarnya kinerja 

yang dirasakan pelanggan. 

c. Problem analysis 

Pelanggan yang dijadikan responden diminta untuk 

mengungkapkan dua hal pokok, yaitu masalah-masalah yang dihadapi 

oleh pelanggan yang berkaitan dengan penawaran dari perusahaan dan 

saran-saran untuk melakukan perbaikan.  

d. Importance performance analysis 

Responden diminta untuk mengurutkan berbagai atribut dari 

penawaran, mulai dari yang paling penting hingga yang kurang penting. 

Selain itu juga responden diminta untuk mengurutkan kinerja perusahaan 

dalam masing-masing atribut dari yang paling baik hingga yang kurang 

baik. 

3. Ghost shopping 

Metode ini dilaksanakan dengan cara mempekerjakan beberapa orang 

(ghost shopper) untuk bersikap sebagai pelanggan di perusahaan pesaing. 
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4. Analisis Pelanggan Yang Hilang 

Metode ini dilaksanakan dengan cara perusahaan menghubungi para 

pelanggannya yang berhenti membeli atau yang telah beralih pemasok dan 

perusahaan menanyakan penyebab pelanggan berhenti membeli atau beralih 

pemasok. 

Metode Kotler mulai dikembangkan saat ini. Menurut Kotler dan Keller (2006) 

didalam Ibrahim (2011) metode pengukuran tingkat kepuasan dapat dilakukan, sebagai 

berikut: 

1. Survey secara berkala (Periodic Survey), mengukur tingkat kepuasan konsumen 

secara langsung. Survey ini dilakukan dengan cara konsumen diberikan 

beberapa pertanyaan untuk mengukur niatan mereka apakah mereka akan 

melakukan pembelian ulang dan kesukarelaaan atau keinginan mereka untuk 

merekomendasikan perusahaan dan produknya kepada orang lain. 

2. Tingkat kehilangan konsumen (Customer Loss Rate), cara ini dapat memonitor 

dan menghubungi konsumen yang telah berhenti atau menggunakan jasa dan 

produk dari perusahaan lain dan belajar mengapa bisa terjadi. 

3. Pembelanja misterius (Mystery Shopper), metode ini perusahaan dapat menyewa 

seseorang untuk bertingkah seperti pembeli potensial dan melaporkan kekuatan 

serta kelemahan dari pengalamannya dalam membeli produk dari perusahaan 

dan produk kompetitor. 

Skala pengukuran tingkat kepuasan konsumen oleh Hanan dan Karp didalam 

Laksono (2008)  mengidentifikasi beberapa skala pengukuran yang banyak diterapkan 

yaitu: 
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1. Skala 2 poin ( Ya - Tidak) 

2. Skala 4 poin (Sangat tidak puas - Tidak puas – Puas - Sangat puas) 

3. Skala 5 poin (Sangat tidak memuaskan - Tidak rnemuaskan – Netral- 

Memuaskan - Sangat memuaskan) 

4. Skala 7 poin (Sangat tidak puas - Tidak puas - Agak tidak puas - Biasa saja - 

Agak puas - Puas - Sangat puas) 

5. Skala 10 poin ( 1. Sangat tidak puas ---10. Sangat puas) 

6. Skala 100 poin (0% Tidak puas sarna sekali---l00% Sangat puas) 

Didalam penelitian ini. metode yang akan digunakan untuk mengukur tingkat 

kepuasaan konsumen penghuni perumahan adalah dengan menggunakan metode survey 

secara berkala (periodic survey) dengan menggunakan skala pengkuran 7 poin, yaitu: 

Sangat tidak puas - Tidak puas - Agak tidak puas - Biasa saja - Agak puas - Puas - 

Sangat puas. 

 

2.1.3 Loyalitas Konsumen 

Loyalitas merupakan respon lanjutan dari sebuah kepuasan. Konsumen yang 

loyal biasanya akan terus melakukan pembeliaan produk perusahaan, karena konsumen 

yang loyal merasa bahwa kebutuhan serta ekpektasinya dipenuhi oleh produk yang 

ditawarkan oleh perusahaan. Pelanggan yang puas dan loyal (setia) merupakan peluang 

untuk mendapatkan pelanggan baru. Kotler (2000) menyatakan bahwa mempertahankan 

semua pelanggan yang ada umumnya akan lebih menguntungkan dibandingkan dengan 

pergantian pelanggan karena biaya untuk menarik pelanggan baru bisa lima kali lipat 
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dari biaya mempertahankan seorang pelanggan yang sudah ada, Jadi mempertahankan 

pelanggan sama dengan mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan. 

 

2.1.3.1 Pengertian Loyalitas Konsumen 

Menurut kamus besar bahasa Indonesia didalam http://bahasa.kemdiknas.go.id, 

loyalitas adalah kepatuhan, kesetiaan. Kesetiaan yang akan melekat pada diri konsumen 

akan mempengaruhi perilaku atau tindakan konsumen apabila dihadapkan oleh situasi 

dimana dia akan melakukan pembeliaan produk. Konsumen yang setia terhadap produk 

ataupun perusahaan tentunya akan selalu memilih produk dan perusahaan yang dia 

yakini sepenuh hati akan memenuhi kebutuhannya serta ekspektasinya. 

Loyalitas konsumen pada umumnya merupakan suatu sikap yang merujuk pada 

ukuran keterkaitan konsumen terhadap pemilihan dan penggunaan suatu produk, ukuran 

keterkaitan ini memberikan gambaran tentang penggunaan produk dalam waktu yang 

lama dan untuk masa yang akan datang, serta ukuran ini mampu mencerminkan peluang 

yang sangat kecil mengenai kemungkinan seorang konsumen beralih kepada penggunaan 

produk pesaing, apabila produk pesaing tersebut didapati adanya perubahan, baik 

menyangkut harga maupun atribut produk lainnya (Pepper dan Rogers, 2004 didalam 

Hermawan, 2011). 

Loyalitas konsumen menurut Griffin (2002) didalam Arif (2006) adalah Griffin 

(2002) menyatakan bahwa loyalitas adalah pembelian berulang yang dilakukan oleh 

beberapa unit pembuat keputusan. Lanjut didalam Arif (2006) Berikut adalah 

keuntungan jika konsumen loyal menurut Griffin (2002), antara lain: 

1. Mengurangi biaya pemasaran (biaya untuk menarik konsumen baru itu mahal) 
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2. Mengurangi biaya transaksi seperti biaya negoisasi kontrak dan pemrosesan 

pesanan 

3. Mengurangi biaya turn over konsumen 

4. Meningkatkan penjualan silang yang akan memperbesar pangsa pasar 

perusahaan 

5. Word of mouth yang lebih positif dengan asumsi bahwa pelanggan yang loyal 

berarti mereka merasa puas 

6. Mengurangi biaya kegagalan. 

 Loyalitas konsumen secara umum dapat diartikan sebagai kesetiaan seseorang 

atas suatu produk, baik barang maupun jasa tertentu di suatu perusahaan. 

 

2.1.3.2 Karakateristik Konsumen yang loyal 

Seperti penjelasan diatas bahwa konsumen yang loyal akan tercermin oleh 

perilaku konsumen tersebut dalam memandang produk. Perilaku tersebut dapat menjadi 

suatu ukuran untuk menjabarkan sebuah karakteristik konsumen yang loyal. Menurut 

Assael (1992) didalam Utami (2010), Konsumen yang loyal: 

1. Pelanggan yang mempunyai loyalitas terhadap suatu merek akan cenderung 

merasa lebih percaya diri terhadap pilihan-pilihan mereka 

2. Pelanggan yang mempunyai loyalitas terhadap suatu merek akan merasakan 

resiko yang lebih tinggi ketika harus membeli merek yang belum pernah mereka 

konsumsi, sehingga mereka menganggap jika mereka loyal terhadap suatu merek 

merupakan salah satu saran untuk mengurangi risiko terhadap pembelian 
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3. Pelanggan yang mempunyai loyalitas terhadap suatu merek cenderung akan 

lebih setia terhadap suatu toko atau store yang menyediakan produk yang mereka 

gunakan, sehingga secara tidak disadari juga tercipta store loyalty 

4. Pelanggan yang mempunyai loyalitas terhadap suatu merek cenderung 

merupakan konsumen yang berasal dari golongan-golongan minoritas di suatu 

wilayah pasar, karena mereka cenderung mempunyai perilaku “mencari aman” 

dalam melakukan pembelian. 

 

2.1.3.3 Tingkatan Loyalitas 

 Proses seorang konsumen menjadi konsumen yang loyal terhadap perusahaan 

tidak serta merta terjadi begitu saja, ada proses dengan melalui beberapa tingkatan yang 

harus dilalui. Menurut Hurriyati (2005) bahwa proses pembentukan konsumen melalui 

beberapa tingkatan akan di paparkan dalam uraian sebagai berikut :  

1. Tingkatan Loyalitas menurut Niegel Hill 

Menurut Niegel Hill (1996) loyalitas konsumen dapat dibagi menjadi enam 

tingkatan yaitu: Suspect, prospect, customer, clients, advocates dan partners. 

Tingkatan-tingkatan tersebut dapat dijelaskan dibawah ini: 

a. Suspect 

Meliputi semua orang yang diyakini akan membeli (membutuhkan) 

barang atau jasa, tetapi belum memiliki informasi tentang barang atau jasa 

perusahaan tersebut. 
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b. Prospect 

Adalah orang-orang yang memiliki kebutuhan akan jasa tertentu, dan 

mempunyai kemampuan untuk membelinya. Pada tahap ini, meskipun 

mereka belum melakukan pembelian tetapi telah mengetahui keberadaan 

perusahaan dan jasa yang ditawarkan melalui rekomendasi pihak lain (word 

of mouth). 

c. Customer 

Pada tahap ini, konsumen sudah melakukan hubungan transaksi 

dengan perusahaan, tetapi tidak mempunyai perasaan positif terhadap 

perusahaan, loyalitas pada tahap ini belum terlihat. 

d. Clients 

Meliputi semua konsumen yang telah membeli barang atau jasa yang 

dibutuhkan dan ditawarkan perusahaan secara teratur, hubungan ini 

berlangsung lama dan mereka telah memiliki sifat retention. 

e. Advocates 

Pada tahap ini, Clients secara aktif mendukung perusahaan dengan 

memberikan rekomendasi kepada orang lain agar ingin membeli barang dan 

jasa diperusahaan tersebut. 

f. Partners 

Pada tahap ini telah terjadi hubungan yang kuat dan saling 

menguntungkan antara perusahaan dengan konsumen, pada tahap ini pula 

konsumen berani menolak produk atau jasa dari perusahaan lain. 
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2. Tingkatan Loyalitas Menurut Hermawan Kertajaya 

Tingkatan loyalitas menurut Hermawan Kartajaya (2003) dibagi kedalam 

lima tingkatan mulai dari terrorist customer sampai advocator customer, berikut 

adalah tingkatannya: 

a. Terrorist Customer 

Adalah konsumen yang suka menjelek-jelekkan merek perusahaan 

dikarenakan tidak suka atau pernah tidak puas dengan layanan yang diberikan 

perusahaan. Konsumen seperti ini bersikap seperti teroris yang suka 

menyusahkan perusahaan. 

b. Transactional customer 

Yaitu konsumen yang memiliki hubungan dengan perusahaan yang 

sifatnya sebatas transaksi, konsumen seperti ini membeli satu atau dua kali, 

sesudah itu dia tidak mengulangi pembeliannya, atau apabila melakukan 

pembelian lagi sifatnya kadang-kadang. Konsumen yang memiliki sifat 

seperti ini mudah datang dan pergi karena tidak memiliki relationship yang 

baik dengan produk atau merek perusahaan, batas hubunganya adalah 

transaksional. 

c. Relationship customer 

Tipe konsumen ini nilai ekuitasnya lebih tinggi dibanding dua jenis 

konsumen di atas, konsumen jenis ini telah melakukan repeat buying dan pola 

hubungannya dengan produk atau merek perusahaan adalah relasional. 
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d. Loyal customer 

 Konsumen jenis ini tidak hanya melakukan repeat buying, tapi lebih 

jauh lagi sangat loyal dengan produk dan merek perusahaan. Bila ada orang 

lain yang menjelekkan perusahaan, konsumen ini tetap bertahan, dia tetap 

bersama perusahaan seburuk apapun orang menjelekkan perusahaan. 

e. Advocator customer 

Jenis konsumen yang terakhir adalah advocator customer, konsumen 

dengan tingkatan tertinggi, konsumen semacam ini sangat istimewa dan 

excellent, mereka menjadi aset terbesar perusahaan bila perusahaan 

memilikinya. Advocator customer adalah konsumen yang selalu membela 

produk dan merek perusahaan, konsumen yang menjadi juru bicara yang baik 

kepada konsumen lain dan konsumen yang marah apabila ada orang lain 

menjelek-jelekkan merek perusahaan. 

3. Tingkatan konsumen menuju loyalitas menurut Syafruddin Chan Tingkatan dari 

konsumen menuju konsumen yang loyal menurut Chan (2003) dibagi menjadi empat 

tingkatan, yaitu: 

a. Emas (Gold)  

Merupakan kelompok konsumen yang memberikan keuntungan 

terbesar kepada perusahaan. Biasanya kelompok ini adalah Heavy user 

yang selalu membeli dalam jumlah yang besar dan frekuensi 

pembeliannya tinggi. Mereka tidak sensitif terhadap harga, tidak segan 

mengeluarkan uang untuk sesuatu yang hanya bisa dinikmati pada masa 

yang akan datang, mau mencoba sesuatu yang baru yang ditawarkan oleh 
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perusahaan, dan yang paling penting memiliki komitmen untuk tidak 

berpaling kepada pesaing. Ciri-ciri dari konsumen emas ini adalah: 

a). Mereka masih memiliki potensi untuk terus memperbesar 

sumbangan profitnya bagi perusahaan 

b). Mereka termasuk orang yang mapan, dan cenderung tidak 

punya masalah dengan keuangannya 

c). Mereka cukup pintar, dan sadar bahwa berpindah ke pesaing 

akan membawa risiko bagi kelangsungan suplai produk atau jasa, 

maupun kenyamanan yang telah didapatkan selama ini 

d). Jumlah mereka yang banyak, tetapi memiliki peran yang cukup 

besar dalam menentukan kesuksesan perusahaan. 

Untuk mengimbangi adanya konsumen emas tersebut. Perusahaan 

harus menjalankan langkah-langkah berikut:   

a. Siap memberikan pelayanan terbaik yang dimiliki 

b. Siap dan responsif memberikan pelayanan purna jual terbaik 

c. Siap lebih proaktif memonitor perubahan yang terjadi di pasar dan 

memberikan yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan yang unik. 

b. Perak (Silver)  

Kelompok ini masih memberikan keuntungan yang besar 

walaupun posisinya masih di bawah gold tier. Mereka mulai 

memperhatikan tawaran potongan harga hal ini dikarenakan mereka 

cenderung sensitif terhadap harga, mereka pun tidak seloyal gold. 
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Walaupun mereka sebenarnya heavy user, tetapi pemenuhan 

kebutuhannya diperoleh dari berbagai perusahaan, tergantung penawaran 

yang lebih baik. 

c. Perunggu (Bronze) 

Kelompok ini paling besar jumlahnya. Mereka adalah kelompok 

yang spending levelnya relatif rendah. Driver terkuatnya untuk 

bertransaksi semata-mata didorong oleh potongan harga yang besar, 

sehingga mereka juga dikenal sebagai kelompok pemburu diskon. Dengan 

demikian, margin yang diterima perusahaan juga relatif kecil. Akibatnya, 

perusahaan tidak berpikir untuk memberikan pelayanan premium kepada 

mereka. Terlepas dari average spending level yang rendah, kelompok ini 

masih dibutuhkan oleh perusahaan untuk menggenapkan pemenuhan 

target penjualan tahunan. 

d. Besi (iron) 

Adalah kelompok konsumen yang membebani perusahaan, tipe 

konsumen seperti ini memiliki kecenderungan untuk meminta perhatian 

lebih besar dan cenderung bermasalah, membuat perusahaan berfikir lebih 

baik menyingkirkan mereka dari daftar konsumen. Ciri-ciri lain dari 

konsumen ini adalah sebagai berikut: 

a). Potensi profit yang akan didapatkan dari kelompok konsumen 

ini sangat kecil, dan bahkan tidak ada sama sekali 

b). Mereka memiliki kemungkinan berjuang untuk mengatur 

pengeluarannya 
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c). Mereka tidak berpikir jangka panjang. Transaksi yang 

dilakukan hanya berdasarkan kebutuhan hari ini dan selalu 

membanding-bandingkan dengan perusahaan pesaing untuk 

mencari harga yang paling murah 

d). Mereka konsumen yang banyak jumlahnya tetapi paling sedikit 

nilai transaksinya 

e). Sleeping customer, yang telah memanfaatkan fasilitas 

perusahaan tetapi tidak melakukan transaksi. 

4. Tingkatan loyalitas menurut Stanley A. Brown 

Menurut Stanley A. Brown (2000) berpendapat bahwa loyalitas konsumen 

memiliki tingkatan sesuai dengan customer lifetime value. Tingkatan tersebut 

adalah:  

a. The Courtship 

Pada tahap ini, hubungan yang terjalin antara perusahaan dengan 

konsumen terbatas pada transaksi, konsumen masih mempertimbangkan 

produk dan harga. Apabila penawaran produk dan harga yang dilakukan 

pesaing lebih baik, maka mereka akan berpindah. 

b. The Relationship 

Pada tingkatan ini tercipta hubungan yang erat antara perusahaan 

dengan konsumen, loyalitas yang terbentuk tidak lagi didasarkan pada 

pertimbangan harga dan produk, walaupun tidak ada jaminan konsumen akan 

melihat produk pesaing, selain itu pada tahap ini terjadi hubungan saling 

menguntungkan bagi kedua belah pihak.  
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c. The Marriage 

Pada tingkatan ini hubungan jangka panjang telah tercipta dan 

keduanya tidak dapat dipisahkan, loyalitas terbentuk akibat adanya tingkat 

kepuasan yang tinggi. Pada tingkatan ini konsumen akan terlibat secara 

pribadi dengan perusahaan dan loyalitas tercipta seiring dengan kepuasan 

terhadap perusahaan dan ketergantungan konsumen. Tingkatan Marriage 

yang sempurna diterjemahkan kedalam advocate costumer yaitu konsumen 

yang merekomendasikan produk perusahaan kepada orang lain dan 

memberikan masukan kepada perusahaan apabila terjadi ketidakpuasan. 

 5. Tingkatan loyalitas menurut Jill Griffin 

Sementara itu, bagi Griffin (2002) konsumen yang loyal terbagi beberapa 

tingkatan sebagai berikut: 

a). Suspects 

Meliputi semua orang yang mungkin akan membeli barang atau jasa 

perusahaan tetapi belum tahu apapun mengenai perusahaan dan barang atau 

jasa yang ditawarkan. 

b). Prospect 

Adalah orang-orang yang memiliki kebutuhan akan produk atau jasa 

tertentu dan mempunyai kemampuan untuk membelinya. Para prospect ini, 

meskipun mereka belum melakukan pembelian, mereka telah mengetahui 

keberadaan perusahaan dan barang/jasa yang ditawarkan, karena seseorang 

telah merekomendasikan barang atau jasa tersebut padanya. 
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c). Disqualified prospects 

Yaitu prospects yang telah mengetahui keberadaan barang/jasa 

tertentu, tetapi tidak mempunyai kebutuhan akan barang/jasa tersebut, atau 

tidak mempunyai kemampuan untuk membeli barang/jasa tersebut. 

d). First time customers 

Yaitu konsumen yang membeli untuk pertama kalinya. Mereka masih 

menjadi konsumen yang baru. 

e). Repeat customers 

Yaitu konsumen yang telah melakukan pembelian suatu produk 

sebanyak dua kali atau lebih. Mereka adalah yang melakukan pembelian atas 

produk yang sama sebanyak dua kali, atau membeli dua macam produk yang 

berbeda dalam dua kesempatan yang berbeda pula.   

f). Clients 

Clients membeli semua barang atau jasa yang ditawarkan dan mereka 

butuhkan. Mereka membeli secara teratur, hubungan dengan jenis konsumen 

ini sudah kuat dan berlangsung lama, yang membuat mereka tidak 

terpengaruh oleh produk pesaing.     

g). Advocates 

Seperti halnya clients, advocates membeli barang/jasa yang 

ditawarkan dan yang mereka butuhkan, serta melakukan pembelian secara 

teratur. Selain itu mereka mendorong teman-teman mereka agar membeli 

barang atau jasa perusahaan tersebut pada orang lain, dengan begitu secara 

tidak langsung mereka telah melakukan pemasaran untuk perusahaan.  
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2.1.3.4 Indikator loyalitas konsumen 

 Untuk menilai atau megukur sebuah loyalitas konsumen, maka kita perlu 

mengetahui hal-hal apa sajakah yang dapat dijadikan indikator loyalitas tersebut, 

menurut Kotler & Keller (2006), antara lain: 

1. Repeat Purchase, merupakan sebuah kesetiaan dalam pembelian produk 

2. Retention, adalah ketahanan terhadap pengaruh negatif  mengenai produk dan 

perusahaan 

3. Referall, yaitu mereferensikan atau merekomendasikan secara total eksistensi 

suatu produk dan perusahaan. 

 

2.2  Penelitian Terdahulu 

 Penelitian ini merupakan pengembangan dari beberapa penelitian sebelumnya, 

banyak sekali penelitian terdahulu yang sudah meneliti hubungan antar variabel yang 

digunakan didalam penelitian ini. Meskipun begitu penelitian ini memiliki tujuan yang 

berbeda dari penelitian sebelumnya, yaitu terfokus pada bidang property dengan subyek 

yang ditelitinya ialah pemilik perumahan (penghuni). 

 Berikut merupakan ringkasan dari beberapa penelitian terdahulu yang 

mendukung penelitian dijelaskan pada Tabel 2.1 sebagai berikut: 
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Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

Penulis Jurnal Judul Jurnal Hasil Penelitian 

Hidayat 

(2009) 

Pengaruh Kualitas Layanan, 

Kualitas Produk, dan Nilai 

Nasabah Terhadap Kepuasan dan 

Loyalitas Nasabah Bank Mandiri 

Kualitas produk berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap 

Kepuasan 

Bei dan Chiao 

(2001)  

An Integrated Model For The 

Effects Of Perceived Product, 

Perceived Service Quality, and 

Perceived Price Fairness On 

Consumer Satisfaction And 

Loyality 

Kualitas produk berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap 

Loyalitas 

Zhang dan 

Feng (2009)  

The Impact of Customer 

Relationship 

Marketing Tactics On Customer 

Loyalty 

Kepuasan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Loyalitas 

Sumber; berbagai jurnal 

 

2.3 Rerangka Pemikiran  

Gambar 2.1 Rerangka Pemikiran 

  

                  

H1        H3 

            

 H2 

Sumber: dikembangkan dalam penelitian ini 

KUALITAS 

PRODUK 

KEPUASAN 

LOYALITAS 
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 Dalam penelitian ini akan melihat tingkat loyalitas penghuni dikawasan Bintaro, 

dengan cara melihat tingkat kepuasannya terlebih dahulu atas pertimbangan feedback 

dari para penghuni atas kualitas produksi yang dirasakan oleh mereka. Penelitian ini pun 

akan mencoba menghubungkan langsung kualitas produk dengan Tingkat loyalitas 

penghuni tanpa melalui tingkat kepuasaan terlebih dahulu. 

 Model penelitian diatas menjelaskan secara jelas bahwa Loyalitas penghuni 

merupakan variabel dependen,  dalam penelitian ini Kepuasaan penghuni sebagai 

variabel mediator atau bisa disebut dengan variabel intermediasi yang secara tidak 

langsung menghubungkan kualitas produk dengan loyalitas penghuni, sehingga bisa 

penulis katakan bahwa kualitas produk sebagai variabel independen didalam penelitian 

ini. 

 

2.4  Hipothesis 

 Hipothesis adalah dugaan sementara atau jawaban sementara atas permasalahan 

penelitian dimana memerlukan data untuk menguji kebenaran data tersebut, dugaan ini 

harus didasarkan atas suatu atau beberapa dasar pemikiran yang diperoleh dari teori-teori 

yang diperoleh dari hasil-hasil penelitian dan dari buku-buku teks (Kountur, 2003). 

 Seperti yang ditulis diatas, hipothesis yang terdapat dalam penelitian ini pun 

masih dalam taraf dugaan atau jawaban sementara, berikut adalah hipothesis yang 

diajukan dalam penelitian ini: 
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2.4.1 Hubungan Kualitas produk dan Kepuasan 

Kepuasan merupakan hal yang sama-sama diinginkan oleh konsumen ataupun 

produsen, konsumen berharap bahwa ekspektasinya akan tercapai dengan mengkonsumsi 

suatu produk sehingga dia akan merasakan kepuasan terhadap produk tersebut yang 

artinya dia memiliki rasa senang, sedangkan bagi produsen kepuasan konsumen 

merupakan hal yang mutlak yang harus dicapai untuk mendapatkan respon positif dari 

para konsumennya terlebih lagi pelanggannya, kepuasan disini artinya konsumen jauh 

dari rasa kecewa akan produk yang ditawarkan oleh produsen. Kualitas produk lah yang 

menjadi salah satu faktor yang berpeluang untuk merangsang suatu kepuasan konsumen. 

Karena kualitas produk merupakan saah satu cerminan dari kinerja produk yang 

dirasakan oleh konsumen, kinerja produk tersebut yang akan menjadi perbandingan 

dengan ekspektasi yang dimiliki konsumen.  

Menurut Oliver (1997) dalam Andreasson dan Lindestad (1998) Kualitas produk 

merupakan salah satu faktor pembentuk persepsi kepuasan konsumen. Dalam pandangan 

konsumen, nilai suatu produk merupakan kualitas produk yang dinikmati konsumen 

dengan pengorbanan sejumlah uang atau sumber daya yang lain. 

Pembahasan diatas memperlihatkan kedua variabel tersebut memiliki hubungan. 

Oleh sebab itu, berdasarkan studi tersebut maka hipotesis yang akan diuji dalam 

penelitian ini adalah: 

Hipotesis 1 : Kualitas produk berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap 

kepuasan penghuni 
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2.4.2 Hubungan Kualitas produk dan Loyalitas penghuni 

Kualitas produk merupakan salah satu variabel yang sangat penting, dalam 

bisinis kualitas suatu produk merupakan suatu keharusan untuk menarik perhatian 

konsumen untuk membeli produk yang ditawarkan, karena selain mencari fungsi dan 

manfaat dari suatu produk yang dibutuhkan oleh konsumen, konsumen pun berharap 

produk yang ingin dibelinya memiliki kualitas yang baik. Khususnya untuk isu calon 

penghuni rumah, kualitas produk merupakan salah satu faktor yang dipertimbangkan. 

Rumah yang memiliki kualitas tinggi dimata konsumen, akan memberikan dampak yang 

positif dimana konsumen yang telah menjadi penghuni rumah akan merasa betah atau 

kerasan menghuni rumah tersebut. Rasa betah atau kerasan tersebut akan memberikan 

efek yang positif bagi konsumen sendiri ataupun bagi pihak developer. Rasa betah atau 

kerasan tersebut akan membuat penghuni rumah tersebut menjadi loyal, penghuni akan 

merasakan bahwa dia nantinya akan membeli sebuah rumah dari developer yang sama, 

lalu akan tahan dari pengaruh negatif mengenai rumah yang dihuninya atau developer 

yang mengelolanya, yang terakhir dia (penghuni) akan merekomendasikan nilai-nilai 

positif dari rumahnya dan developer yang mengelola rumahnya. Disini dapat 

disederhanakan bahwa kualitas produk menjadi salah satu faktor yang dapat 

menghasilkan Loyalitas. 

Menurut Hellofs dan Jacobson (1999) didalam Setiawan (2008), kualitas produk 

dapat diartikan sebagai pertanda bahwa pelanggan akan lebih loyal, membeli lebih 

banyak lagi, dan promosi gratis bagi perusahaan. Pernyataan tersebut lebih jauh lagi 

menerangkan hubungan antara kualitas produk dan loyalitas. Konsumen mencari produk 

yang berkualitas, ketika konsumen tersebut mengkonsumsi produk yang berkualitas, 
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konsumen tersebut berpeluang menjadi pelanggan sesuai pernyataan diatas yang telah 

dikemukakan. 

Oleh sebab itu, berdasarkan studi tersebut maka hipotesis yang akan diuji dalam 

penelitian ini adalah: 

Hipotesis 2 : Kualitas Produk  berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap 

tingkat  Loyalitas penghuni  

 

2.4.3 Hubungan Kepuasan dan Loyalitas 

Kepuasan konsumen merupakan perasaan seseorang mengenai rasa senang 

ataupun rasa kecewa dari hasil membandingkan antara kinerja produk dengan ekspektasi 

konsumen (Kotler & Keller, 2009). Kepuasan konsumen pada akhirnya akan 

mempengaruhi loyalitas. Sudah umum bahwa ketika konsumen merasa puas akan 

sesuatu yang diberikan oleh produsen (penjual) maka selanjutnya bisa jadi dia 

(konsumen) akan loyal terhadap produsen. Sejalan dengan seorang penghuni rumah jika 

dia merasa puas akan rumahnya, maka dia berpeluang menjadi loyal terhadp developer 

yang mengelola rumahnya. Menurut kamus besar bahasa Indonesia didalam 

http://bahasa.kemdiknas.go.id, loyalitas adalah kepatuhan, kesetiaan. Kesetiaan yang akan 

melekat pada diri konsumen akan mempengaruhi perilaku atau tindakan konsumen 

dalam menilai suatu produk terlebih menilai produsenya dalam studi ini menilai 

developer.  

Menurut Oliver (1999) didalam Nastiti dan Martoadmodjo (2007), Kepuasan 

merupakan konsep dasar dari Loyalitas. Pernyataan tersebut secara jelas menerangkan 

bahwa antara kepuasan dan loyaitas memiliki hubungan. Oleh sebab itu, berdasarkan 

studi tersebut maka hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah: 
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Hipotesis 3 : Kepuasan penghuni berpengaruh secara positif dan signifikan 

terhadap Loyalitas penghuni 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Pemilihan Obyek Penelitian 

 Objek penelitian dalam penelitian ini adalah loyalitas penghuni rumah dikawasan 

kota Bintaro, sehingga yang menjadi subyek penelitian nya adalah penghuni rumah. 

Kriteria umum dari pemilihan calon responden yaitu orang yang menghuni rumah. 

Alasan memilih subyek penelitian tersebut ialah dikarenakan peneliti tertarik mengenai 

properti terlebih dengan perilaku penggunanya, sehingga para penghuni rumah yang 

dipilih serta lokasi antara subyek penelitian dengan peneliti yang sama-sama berada pada 

wilayah Tangerang, sehingga proses pengumpulan data akan mudah, hal ini pun didasari 

efisiensi dari segi biaya.  

Proses penyebaran serta pengumpulan data penelitian berupa kuesioner yang 

telah dilakukan pada bulan Oktober sampai dengan bulan November 2012 dengan 

menyebarkan kuesioner kepada responden atau subyek penelitian yang telah diterangkan 

diatas . 

  

3.2  Jenis dan Desain Penelitian 

 Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, penelitian jenis ini  memberikan 

gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejernih mungkin tanpa ada perlakuan terhadap 

obyek yang diteliti  (Kountur, 2003). 

 Desain penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian cross sectional. Desain 

tersebut merupakan studi yang dapat dilakukan dengan data hanya sekali dikumpulkan, 
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mungkin selama periode harian, mingguan, bulanan, dalam rangka menjawab pertanyaan 

penelitian.  (Juliansyah, 2012). 

 Metode Kuantitatif akan digunakan dalam penelitian ini, dimana menurut 

Juliansyah (2012) metode kuantitatif merupakan metode untuk menguji teori-teori 

tertentu dengan cara meneliti hubungan antar variabel, variabel-variabel ini diukur 

(biasanya dengan menggunakan instrumen penelitian) sehingga data yang terdiri dari 

angka-angka yang dapat dianalisis berdasarkan prosedur statistik. Oleh sebab itu senada 

dengan teori diatas mengenai definisi metode kuantitatif, penelitian ini ingin menguji 

hubungan antara variabel kualitas produk, variabel kepuasan serta variabel loyalitas. 

 

3.3  Jenis dan Sumber Data 

 Pada penelitian ini akan digunakan data primer dan data sekunder. Data primer 

akan didapatkan melalui kuesioner yang akan dibuat oleh peneliti dengan menggunakan 

skala Likert 7 poin yang terdiri dari ; Sangat tidak setuju - Tidak setuju - Agak tidak 

setuju - netral - Agak setuju - setuju - Sangat setuju. Lalu untuk data sekunder peneliti 

akan mendapatkannya melalui fasilitas internet atau dengan cara lainnya, data sekunder 

disini antara lain buku, jurnal, informasi mengenai profile perusahaan yang diteliti dan 

lain – lain. 

 

3.3.1 Data Primer  

Data primer menurut Cooper dan Emory (1995), yaitu data yang berasal langsung 

dari sumber data yang dikumpulkan secara khusus dan berhubungan langsung dengan 

permasalahan yang diteliti Jenis data ini diperoleh secara langsung dari sumbernya, yaitu 

responden yang terpilih (Rahadian, 2006). Setelah itu,  pengumpulan data akan 

dilakukan dengan memberikan sebuah kuesioner terstruktur yang diberikan kepada 

sampel dari sebuah populasi dan didesain untuk memperoleh informasi yang spesifik 
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dari responden yang disebut survei (Malhotra, 2004). Kuesioner yang akan 

dikembangkan  dalam penelitian ini akan terbagi dalam beberapa hal, antara lain : 

1. Identitas responden terdiri dari 4 pertanyaan ; nama responden, jenis kelamin 

responden, usia responden, pekerjaan responden. 

2. Bagian pertanyaan mengenai kualitas produk, terdiri atas 5 pertanyaan yang 

merupakan pengembangan dari temuan studi dari Garvin (1987) dan Martinich 

(1997) didalam Hidayat (2009). 

3. Bagian pertanyaan mengenai kepuasaan, terdiri dari 5 pertanyaan yang 

disesuaikan dengan indikator dari tingkat kepuasan yang sebelumnya telah 

dikembangkan oleh Oliver (1980) didalam Brakus (2009). 

4. Bagian pertanyaan mengenai loyalitas, terdiri dari 5 pertanyaan yang 

menyakup hal pernyataan yang telah ditulis oleh You dan Donthu (2001) didalam 

Brakus (2009). 

 

3.3.2 Data Sekunder 

 Data Sekunder menurut (Simamora, 2004) didalam Pusponingtyas (2010) 

merupakan data yang sudah tersedia, dalam arti data ini sudah dikumpulkan orang lain, 

institusi lain, ataupun penulis sendiri sebelumnya. Penelitian ini mengambil data-data 

sekunder dari buku. jurnal penelitian serta informasi-informasi lainnya yang terkait 

dengan penelitian ini melalui internet. 
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3.4 Populasi dan sample 

3.4.1 Populasi penelitian  

Menurut Sugiyono (2005), Populasi merupakan kumpulan objek penelitian yang  

memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah 

penghuni rumah dikawasan Bintaro yang dikelola oleh PT Jaya Real Property Tbk. 

 

3.4.2 Sampel Penelitian 

 Populasi dan merupakan hal yang berbeda, sebagian dari jumlah populasi bisa 

berupa sampel tapi seluruh sampel merupakan bagian dari populasi sehingga sampel 

merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut 

(Sugiyono, 2005). Adapun langkah-langkah penentuan sampel menurut Juliansyah 

(2012) adalah sebagai berikut: 

Langkah pertama  : Mendefinisikan populasi yang akan dijadikan obyek 

Langkah kedua : Menentukan prosedur sampling 

Langkah ketiga : Menentukan besarnya sampel 

 Langkah pertama telah djelaskan bahwa populasi yang akan digunakan dalam 

penelitian ini ialah para penghuni rumah dikawasan Bintaro yang dikelola oleh PT Jaya 

Real Property Tbk. 

Langkah kedua merupalan prosedur sampling atau biasa disebut dengan sampling 

method. Penentuan metode sampel dalam penelitian ini dengan mempertimbangkan 

keterbatasan waktu, dana, tenaga yang dimiliki oleh peneliti. Sehingga ditetapkan bahwa 
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metode sampel yang digunakan adalah nonprobabilitas sampling dengan teknik 

Purposive Sampling yang merupakan teknik penentuan sampel dengan 

mempertimbangkan secara khusus atas kelayakan sampel (Juliansyah, 2012). Lalu cross 

sectional di pilih dalam teknik dalam pengumpulan data pada penelitian ini. 

Kriteria khusus dalam penentuan sampel di penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Responden pernah melakukan pembelian rumah dikawasan Bintaro yang

 dikelola oleh PT Jaya Real Property Tbk 

2. Responden masih menghuni rumah tersebut sampai saat ini. 

 Langkah ketiga merupakan tahap dimana besarnya jumlah sampel ditetapkan. 

menurut Ferdinand (2000) bahwa untuk model SEM, ukuran sampel yang sesuai adalah 

antara 100-200, Bila ukuran sampel terlalu besar, misalnya saja 400, maka metode 

menjadi “sangat sensitif” sehingga sulit mendapatkan ukuran–ukuran goodness of fit 

yang baik beliau menyebutkan bahwa pedoman ukuran sampel tergantung pada jumlah 

indikator kali 5 sampai 10. Untuk penelitian ini maka jumlah sampelnya adalah sebagai 

berikut: 

 Jumlah sampel  = indikator  x 7 

     15  x 7     =   105 

 Dengan jumlah sampel sebanyak 105 orang maka penelitian ini akan 

menggunakan estimasi Maximum Likelihood Estimation (MLE). Sesuai yang dinyatakan 

oleh Ghozali (2008) yaitu model estimasi Maximum Likelihood Estimation (MLE) 

adalah 100-200 sampel. Model estimasi ini juga dipakai sebagai default oleh AMOS 

(Singgih, 2012). 
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3.5 Definisi Operasional Variabel  

 Penelitian ini terdiri dari dua jenis variabel,  yaitu variabel laten dan variabel 

indikator. Variabel laten merupakan variabel kunci yang menjadi perhatian pada analisis 

stuctural equation modeling (SEM). Variabel laten merupakan konsep abstrak, sebagai 

contoh perilaku orang, sikap, perasaan dan motivasi. Variabel ini hanya dapat diamati 

secara langsung dan tidak sempurna melalui efeknya pada variabel yang tercermin 

berdasarkan variabel indikator (Wijanto, 2008). Lanjut menurut Wijanto (2008) variabel 

indikator adalah variabel yang dapat diamati atau dapat diukur secara empiris. Pada 

metode survey dengan menggunakan kuesioner, setiap pertanyaan pada kuesioner 

mewakili sebuah variabel indikator. Hair at al (2006) mengenai variabel laten dan 

variabel indikator, kedua variabel tersebut dikelompokkan kedalam dua kelas variabel, 

yaitu variabel eksogenus dan variabel endogenus. Variabel eksogenus adalah variabel 

independen yang bertindak sebagai prediktor dari variabel penyebab terhadap variabel 

lain, sedangkan variabel endogenus adalah variabel dependen yang merupakan variabel 

akibat dari hubungan kausal.  Pada penelitian ini, variabel eksogenus terdiri atas satu 

variabel, yaitu kualitas produk, sedangkan untuk variabel endogenus terdiri atas dua 

variabel berupa kepuasan dan loyalitas. Berikut adalah tabel definisi operasional variabel 

yang akan menjelaskan definisi setiap variabel sesuai dengan teori serta indikator yang 

akan menjadi instrumen pengukuran dalam penelitian ini. Skala pengukuran variabel 

yang digunakan adalah skala likert dengan 7 (tujuh) poin. Seluruh variabel diukur 

dengan skala likert 1 sampai 7, dengan angka satu menunjukkan sangat tidak setuju dan 

angka 7 menunjukkan sangat setuju. 
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Tabel 3.1. Definisi Operasional Variabel 

Variabel 

Laten 
Definisi Indikator 

 

 

Kualitas 

Produk  

 

Hellofs dan Jacobson 

(1999), kualitas 

produk dapat diartikan 

sebagai pertanda 

bahwa pelanggan akan 

lebih loyal, membeli 

lebih banyak lagi, dan 

promosi gratis bagi 

perusahaan 

(Setiawan,2009) 

 

Menurut Oliver 

(1997), Kualitas 

produk merupakan 

salah satu faktor 

pembentuk persepsi 

kepuasan konsumen. 

Dalam pandangan 

konsumen, nilai suatu 

produk merupakan 

kualitas produk yang 

dinikmati konsumen 

dengan pengorbanan 

sejumlah uang atau 

sumber daya yang 

lain. (Mulyono, 2008) 

 

 

 

1. Performance : Rumah yang anda huni 

memiliki kelayakan untuk dijadikan sebagai 

tempat tinggal   

 

Likert 1-7 

 

2. Features : Rumah yang anda huni 

memiliki fitur-fitur tambahan yang dapat 

melengkapi fungsi rumah anda 

 

 

3. Conformances : Rumah yang anda huni 

memiliki kualitas bahan bangunan yang 

sesuai dengan spesifikasi yang di tawarkan 

oleh developer 

 

 

4. Serviceability : Rumah yang anda huni 

memiliki layanan perbaikan dan perawatan 

rutin fasilitas yang dikelola oleh developer 

secara baik 

 

5. Image : Rumah yang anda huni 

memiliki persepsi atas citra developer yang 

baik 

 Sumber : Garvin (1987) dan Martinich 

(1997) didalam Hidayat (2009) – Jurnal 

Manajemen dan Kewirausahaan 
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Tabel 3.1. Definisi Operasional Variabel (lanjutan) 

 

Variabel 

Laten 

Definisi Indikator 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kepuasan 

Pelanggan  

Kepuasan adalah 

perasaan seseorang 

yang senang ataupun 

kecewa dari hasil 

membandingkan 

sebuah persepsi 

kinerja produk 

dengan ekpektasi 

konsumen (Kotler 

dan Keller, 2009). 

1. Saya puas dengan PT Jaya Real Property 

Tbk selaku Developer dan dengan 

kinerjanya 

Likert 

1-7 

2. Pilihan saya untuk membeli rumah yang 

dikelola oleh PT Jaya Real Property Tbk 

merupakan pilihan yang bijak 

3. Jika saya bisa mengulang, saya akan 

membeli rumah dari developer lain selain 

PT Jaya Real Property Tbk (Negative item, 

reverse code) 

4. Saya merasa keputusan saya untuk 

membeli rumah dari PT Jaya Real Property 

Tbk merupakan keputusan yang salah 

(Negative item, reverse code)  

5. Saya tidak senang dengan apa yang telah 

saya pilih (Negative item, reverse code) 

Sumber : Oliver (1980) didalam Brakus 

(2009) – Journal of Marketing 

 

 

 

 

 

 

 

Loyalitas 

loyalitas konsumen 

merupakan suatu 

sikap yang merujuk 

pada ukuran 

keterkaitan konsumen 

terhadap pemilihan 

dan penggunaan suatu 

produk. Ukuran 

keterkaitan ini 

memberikan 

gambaran tentang 

penggunaan produk 

dalam waktu yang 

lama dan untuk masa 

yang akan datang 

(Pepper & Rogers, 

2004 didalam 

Hermawan, 2011). 

1. Saya berniat untuk tetap menghuni 

rumah yang saya tinggali sekarang dalam 

jangka waktu yang lama   

Likert 

1-7 

2. Saya berniat untuk membeli rumah lagi 

dari PT Jaya Real Property Tbk 

3. PT Jaya Real Property akan menjadi 

pilihan pertama saya dalam membeli 

rumah dimasa mendatang 

4. Saya tidak akan membeli rumah dari 

developer lain jika PT Jaya Real Property 

Tbk memiliki produk baru (rumah) dipasar 

properti 

5. Saya akan merekomendasikan PT Jaya 

Real Property Tbk kepada orang lain 

Sumber : You and Donthu  (2001) didalam 

Brakus (2009) – Journal of Marketing 

 

Sumber : dikembangkan oleh peneliti 
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3.6 Metode Pengolahan Data 

Model yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah model hubungan atau 

pengaruh  serta untuk menguji hipotesis yang diajukan, maka metode analisis yang 

digunakan adalah SEM (Structural Equation Models). SEM adalah teknik statistik 

multivariat yang merupakan kombinasi antara analisis faktor dan analisis regresi 

(korelasi), yang bertujuan untuk menguji hubungan antar-variabel yang ada pada sebuah 

model, baik itu antar-indikator dengan konstruknya, ataupun hubungan antar-konstruk 

(Singgih, 2012).  Proses SEM tentu tidak bisa dilakukan secara manual, selain karena 

keterbatasan kemampuan peneliti, Sehingga peneliti dalam kegiatan penelitian ini akan 

menggunakan alat bantu berupa software yang membantu menganalisis model SEM, 

software tersebut ialah AMOS versi 21. Menurut (Ferdinand, 2000), sebuah pemodelan 

SEM yang lengkap pada dasarnya terdiri dari Measurement Models dan Structural 

Model. Measurement Model atau Model pengukuran ditujukan untuk mengkonfirmasi 

sebuah dimensi atau faktor berdasarkan indikator-indikator empirisnya. Structural Model 

adalah Model mengenai struktur hubungan yang membentuk atau menjelaskan kaulitas 

antara faktor. Juliansyah (2012) menjabarkan secara jelas langkah penelitian yang harus 

dilakukan jika menggunakan SEM dalam kegiatan penelitian, antara lain : 

1. Pengembangan model berbasis teori 

2. Model struktur 

3. Pengukuran variabel laten eksogen dan endogen 

4. Model persamaan struktural 

5. Validasi dan Realibilitas 
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1. Pengembangan model berbasis teori  

Menurut ferdinand (2000), Tahap pertama yang harus dilakukan dalam 

mengembangkan sebuah model penelitian dengan mencari dukungan teori yang 

kuat melalui serangkaian eksploitasi ilmiah melalui telaah pustaka guna 

mendapatkan justifikasi atas model teoritis yang akan dikembangkan. Karena 

tanpa dasar teori yang kuat, SEM tidak dapat digunakan. SEM digunakan untuk 

menguji kausalitas yang ada teorinya dan bukan untuk membentuk teori 

kausalitas. Oleh karenanya pengembangan sebuah teori yang berjustifikasi ilmiah 

merupakan syarat utama menggunakan permodelan SEM. 

2. Model struktural 

Langkah selanjutnya ialah menggambarkan model struktural, sebelum 

menggambar model struktural berikut beberapa ketentuan yang ada pada 

penggambaran  model struktural menggunakan SEM  menurut Hair et al (2006) : 

a. Anak panah satu arah digunakan untuk melambangkan hubungan 

kausalitas yang biasanya merupakan permasalahan penelitian dan juga 

dihipotesiskan 

b. Anak panah dua arah digunakan untuk melambangkan korelasi antara dua 

variabel eksogen dan mungkin juga korelasi antara dua indikator 

c. Bentuk elips, digunakan untuk melambangkan suatu konstruk yang tidak 

diukur secara langsung, tetapi diukur dengan menggunakan satu atau 

lebih indikator  

d. Bentuk kotak, melambangkan variabel yang diukur langsung (observerb)  

e. Huruf e, digunakan untuk melambangkan kesalahan pada masing-masing 

pengamatan. Nilai ini diberikan kepada setiap variabel observasi 
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f. Huruf z, digunakan untuk melambangkan kesalahan estimasi. Nilai ini 

diberikan kepada semua variabel endogen 

g. Variabel eksogen, adalah variabel yang mempengaruhi, biasa disebut 

variabel independen dalam analisis regresi 

h. Variabel endogen, adalah variabel yang dipengaruhi, biasa disebut 

variabel dependen dalam analisis regresi 

Adapun model struktural dalam penelitian ini seperti pada gambar 3.2, sebagai 

berikut : 

Gambar 3.1 Model Struktural 

 

 

 

 

 

 

     Sumber : dikembangkan sendiri oleh peneliti dengan menggunakan AMOS 21 

Keterangan  

KP : Kualitas produk (variabel eksogen)   KP3 : Conformances 

KP1 : Performances    KP4 : Serviceability  

KP2 : Features     KP5 : Image  
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γ      : Refleksi variabel eksogen ataupun endogen  terhadap indikator-indikatornya 

β : Pengaruh langsung variabel endogen intervening terhadap variabel endogen 

terikat 

Z : Melambangkan kesalahan estimasi. Nilai ini diberikan kepada semua variabel  

endogen 

 3. Pengukuran variabel laten eksogen dan endogen 

Pada tahap ini, selanjutanya akan dibentuk sebuah model pengukuran atau 

meassurment model. Penelitian ini terdiri dari 3 model pengukuran, antara lain : 

Model pengukuran kualitas produk, model pengukuran kepuasaan, model 

pengkuran loyalitas, dimana masing – masing memiliki indikator berupa 

pertanyaan yang telah disesuaikan dengan definisi variabel operasional yang 

tertera pada tabel 3.1. Berikut penjelasan secara inci mengenai model pengukuran 

variabel : 

a. Model Pengukuran Kualitas Produk 

Kualitas produk merupakan satu – satunya variabel eksogen dalam 

penelitian ini. Model pengukuran Variabel kualitas produk terdiri dari 

lima pertanyaan yang merupakan model first order confirmatory faktor 

analysis (1st CFA), yang memiliki satu variabel laten yaitu Kualitas 

produk. Berdasarkan definisi operasional dari variabel kualitas produk 

pada tabel 3.1, maka dibuat model pengukuran kualitas produk sebagai 

berikut : 
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Gambar 3.2 Model Pengukuran Kualitas produk 

 

 

 

 

  Sumber : dikembangkan sendiri oleh peneliti dengan menggunakan AMOS 21 

b. Model Pengukuran Kepuasan 

Kepuasan merupakan salah satu variabel endogen dalam 

penelitian ini. Model pengukuran Variabel kepuasan terdiri dari lima 

pertanyaan yang merupakan model first order confirmatory faktor 

analysis (1st CFA), yang memiliki satu variabel laten yaitu Kepuasan. 

Berdasarkan definisi operasional dari variabel kualitas produk pada tabel 

3.1, maka dibuat model pengukuran Kepuasan sebagai berikut : 

Gambar 3.3 Model Pengukuran Kepuasan 

 

 

 

  

Sumber : dikembangkan sendiri oleh peneliti dengan menggunakan AMOS 21 
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c. Model Pengukuran Loyalitas 

Loyalitas merupakan variabel endogen dalam penelitian ini. 

Model pengukuran Variabel loyalitas terdiri dari tiga pertanyaan yang 

merupakan model first order confirmatory faktor analysis (1st CFA), 

yang memiliki satu variabel laten yaitu Loyalitas. Berdasarkan definisi 

operasional dari variabel kualitas produk pada tabel 3.1, maka dibuat 

model pengukuran Loyalitas sebagai berikut : 

Gambar 3.2 Model Pengukuran Loyalitas 

 

 

 

Sumber : dikembangkan sendiri oleh peneliti dengan menggunakan AMOS 21 

4. Model persamaan struktural 

Langkah selanjutnya adalah mengkonversikan model struktural dalam 

SEM ke dalam persamaan, baik persamaan struktural maupun persamaan model 

pengukuran, adapun persamaan tersebut ialah sebagai berikut : 

a. Persamaan model struktural 

Persamaan struktural dirumuskan untuk menyatakan hubungan 

antar variabel. Pada dasarnya persamaan struktural dibangun dengan 

pedoman sebagai berikut : 

 
Variabel Endogen = Variabel Eksogen + Variabel Endogen + Error 
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Persamaan struktural dari model struktural pada gambar 3.1. dapat 

dinyatakan sebagai berikut : 

Tabel 3.2 Model Persamaan Struktural 

Model Persamaan Struktural 

 

Loyalitas  = γ1 Kualitas Produk + β1 Kepuasan Pelanggan + Z2 

 

Kepuasan = γ1 Kualitas Produk + Z1 

Sumber : dikembangkan sendiri oleh peneliti 

b. Persamaan model pengukuran  

Pada tahap ini ditentukan variabel mana mengukur konstruk mana, 

serta menentukan serangkaian matriks yang menunjukkan korelasi yang 

dihipotesikan antar konstruk atau variabel. 
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Tabel 3.3 Model Pengukuran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T

a

b

e 

 

 

Konstruk Exogenous 

(Model Pengukuran) 

 

Konstruk Endogenous 

(Model Pengukuran) 

 

 

KP1 = λKP1 Kualitas Produk  + e1 

 

K1 = λK1 Kepuasan  + e6 

KP2 = λKP2 Kualitas Produk  + e2 

 

K2 = λK2 Kepuasan  + e7 

 

KP3 = λKP3 Kualitas Produk  + e3 

 

K3 = λK3 Kepuasan  + e8 

 

KP4 = λKP4 Kualitas Produk  + e4 

 

K4 = λK4 Kepuasan  + e9 

 

KP5 = λKP5 Kualitas Produk  + e5 

 

K5 = λK5 Kepuasan  + e10 

 

 

 

L1 = λL1 Loyalitas  + e11 
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3.3 Model Pengukuran (lanjutan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : dikembangkan oleh peneliti sendiri 

Keterangan: 

λ = Loading factor mewakili setiap indikator pada setiap variabel 

e = Melambangkan kesalahan pada masing-masing pengamatan. Nilai ini 

diberikan kepada setiap variabel observasi 

Konstruk Exogenous 

(Model Pengukuran) 

 

Konstruk Endogenous 

(Model Pengukuran) 

 

 

 

L1 = λL1  Loyalitas   + e11 

 

 

L2 = λL2  Loyalitas   + e12 

 

 

 

 

L3 = λL3  Loyalitas   + e13 

 

 

 

L4 = λL4  Loyalitas   + e14 

 

 

 

L5 = λL5  Loyalitas   + e15 

 

Pengaruh Kualitas..., Zeki Zulfikar Riandika, Ma.-Ibs, 2013



62 

5. Validasi dan Realibilitas 

a. Validitas  

Pengukuran validitas dilakukan dengan menganalisis faktor 

kepada hasil pre-test untuk melihat nilai Kaiser-Meyer-Olkin measure of 

sampling adequacy, Bartlett’s test of sphericity, Antiimage matrices, total 

variance explained, dan factor loading of component matrix  (Hair, 2006). 

Ketentuan pengukuran akan dijelaskan pada tabel berikut : 

Tabel 3.4 Tabel Validitas 

No 
Ukuran Validitas Nilai Diisyaratkan 

1 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of 

SamplingAdequacy. KMO MSA adalah 

statistik yang mengindikasikan proporsi 

variasi dalam variabel yang merupakan 

variasi umum (common variance), yakni 

variansi dalam penelitian. 

Nilai KMO di atas 0.5 

menunjukkan bahwa faktor 

analisis dapat digunakan 

2 
Bartlett’s Test of Sphericity 

 mengindikasikan  bahwa matriks 

korelasi adalah matriks indentitas, yang 

mengindikasikan bahwa variabel-

variabel dalam faktor bersifat related 

atau unrelated 

Nilai signifikansi adalah 

hasil uji. Nilai yang kurang 

dari 0.05 menunjukkan 

hubungan yang signifikan 

antar variabel, merupakan 

nilai yang diharapkan 
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Tabel 3.4 Tabel Validitas (lanjutan) 

No 
Ukuran Validitas Nilai Diisyaratkan 

2 
Bartlett’s Test of Sphericity 

mengindikasikan bahwa matriks korelasi 

adalah matriks indentitas, yang 

mengindikasikan bahwa variabel-

variabel dalam faktor bersifat related 

atau unrelated 

Nilai signifikansi adalah 

hasil uji. Nilai yang kurang 

dari 0.05 menunjukkan 

hubungan yang signifikan 

antar variabel, merupakan 

nilai yang diharapkan 

3 
Anti-image Matrices 

Setiap nilai pada kolom diagonal 

matriks korelasi anti-image 

menunjukkan Measure of Sampling 

Adequacy dari masing-masing indikator 

Nilai diagonal anti-image 

correlation matrix diatas 0.5 

menunjukkan variabel cocok 

atau sesuai dengan struktur 

variabel lainnya di dalam 

faktor tersebut 

4 
Total Variance Explained 

Nilai pada kolom “Cummulative %” 

menunjukkan prosentase variansi yang 

disebabkan oleh keseluruhan faktor 

Nilai „Cummulative %‟ harus 

lebih besar dari 60% 

5 
Component Matrix 

Nilai Factor Loading dari variabel-

variabel komponen faktor 

Nilai Factor Loading lebih 

besar atau sama dengan 0.5 

   Sumber : Variances explained dan Factor Loading of Component Matrix 

(Hair, 2006) 

Maholtar (2010) menjelaskan untuk menguji validitas dengan 

melakukan pre-test, jumlah sampel yang diperlukan dalam uji tersebut 

berkisar 15-30 responden. Sehingga dalam penelitian ini pre-test untuk 
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melakukan uji validitas menggunakan hasil kuesioner dari 30 responden 

(sampel). 

b. Reliabilitas  

Reliabilitas adalah ukuran mengenai konsistensi internal dari 

indikator sebuah variabel yang menunjukan derajat masing-masing 

indikator itu mengindikasi sebuah konstruk atau faktor laten yang umum 

(Juliansyah, 2012). Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui 

konsistensi alat ukur, apakah alat ukur yang digunakan dapat diandalkan 

dan tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulang (Priyatno, 2008). 

Metode cronbach alpha akan digunakan untuk dalam pengujian ini hal ini 

didasari untuk menunjukkan sejauh mana suatu alat dapat dipercaya untuk 

mengukur suatu objek. Menurut Malhotra nilai reliabilitas yang baik 

untuk indikator penelitian adalah 0.600 (Malhotra, 2004). 

                        c. Koefisien Jalur (Path coefficient) 

 Menurut Jualiansyah (2012), koefisien Jalur (path coefficient) 

pada umumnya merupakan koefisien regresi yang di standarkan (artinya 

regresi dimana semua variabelnya dalam bentuk Z-score), lalu 

disturbance terms adalah residual error yang besaranya sama dengan (1-

R
2
), dia mengukur sisa pengaruh faktor lain kepada suatu variabel laten 

eksogen. Significance and goodness of fit merupakan testing setiap 

koefisien dengan t-tes atau f-tes, adapun untuk tes kecocokan suatu model 

dengan chi-square dengan P>0,05 dan RMSEA<0,05. (Juliansyah, 2012). 
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 Menurut Hox dan Bechger (2002) didalam Juliansyah (2012), 

goodness of fit dengan chi-square dengan p-value lebih besar dari 0,05 

persen dikatakan model SEM cocok pada data empiris.  

 Penelitian ini akan lebih jauh menguji kesesusaian model, adapun 

ukuran yang digunakan dalam uji kesesuaian dalam penelitian ini lebih 

terperinci dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 3.5 Perbandingan Ukuran-ukuran Goodness of Fit (GOF) 

Ukuran Goodness of Fit 

(GOF) 

Tingkat Kecocokan yang 

Bisa Diterima 
Kriteria Uji 

Absolute- Fit Measure 

Chi-square (X²) 

P 

Nilai yang kecil 

P > 0.05 

Good Fit 

Non-Centraly Parameter 

(NCP) 

Nilai yang kecil 

Interval yang sempit 

Good Fit 

Goodness-of-Fit Index 

(GFI) 

GFI ≥ 0,90 Good Fit 

0,80 ≤ GFI ≤ 0,90 Marginal Fit 

GFI ≤ 0,80 Poor Fit 

Root Mean Square Error 

of Approximation 

(RMSEA) 

RMSEA ≤ 0,08 Good Fit 

0,08 ≤ RMSEA ≤ 0,10 Marginal Fit 

RMSEA ≥ 0,10 Poor Fit 

Expected Cross-

Validation Index (ECVI) 

Nilai yang kecil dan dekat 

dengan nilai saturated ECVI 
Good Fit 

The minimum sample 

discrepancy function 

(CMIN)/DF (degree of 

freedom) 

≤ 2.00 Good fit 
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Tabel 3.5 Perbandingan Ukuran-ukuran Goodness of Fit (GOF) (lanjutan) 

Ukuran Goodness of Fit 

(GOF) 

Tingkat Kecocokan yang 

Bisa Diterima 
Kriteria Uji 

Incremental Fit Measures 

Tucker- Lewis Index atau 

Non-Normed Fit Index 

(TLI atau NNFI) 

NNFI ≥ 0,90 Good Fit 

0,80 ≤ NNFI ≤ 0,90 Marginal Fit 

NNFI ≤ 0,80 Poor Fit 

Normed Fit Index (NFI) 

NFI ≥ 0,90 Good Fit 

0,80 ≤ NFI ≤ 0,90 Marginal Fit 

NFI ≤ 0,80 Poor Fit 

Adjusted Goodness of Fit 

Index 

(AGFI) 

AGFI ≥ 0,90 Good Fit 

0,80 ≤ AGFI ≤ 0,90 Marginal Fit 

AGFI ≤ 0,80 Poor fit 

Relative Fit Index (RFI) 

RFI ≥ 0,90 Good Fit 

0,80 ≤ RFI ≤ 0,90 Marginal Fit 

RFI ≤ 0,80 Poor Fit 

Comperative Fit Index 

(CFI) 

CFI ≥ 0,90 Good Fit 

0,80 ≤ CFI ≤ 0,90 Marginal Fit 

CFI ≤ 0,80 Poor Fit 

Parsimonius Fit Measures 

Parsimony Goodness of 

Fit Index (PGFI) 
PGFI ≥ 0,50 Good Fit 

Parsimony Goodness of 

Fit Index (PGFI) 
PGFI ≥ 0,50 Good Fit 

Parsimony Normed Fit 

index (PNFI) 
0.06 - 0.90 Good Fit 

Akaike Information 

Criterion (AIC) 

Nilai yang kecil dan dekat 

dengan nilai AIC saturated 
Good Fit 

Consistent Akaike 

Information Criterion 

(CAIC) 

Nilai yang kecil dan dekat 

dengan nilai CAIC saturated 
Good Fit 

Sumber : Wijanto (2008) 
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3.7 Tingkat Persepsi Responden 

  Tingkat persepsi responden akan dianalisa dengan menggunakan frequency 

analysis. Untuk mengetahui tanggapan responden terhadap pertanyaan yang disampaikan 

pada kuesioner digunakan mean atau rata-rata jawaban responden yang digunakan untuk 

melihat kecenderungan penilaian responden terhadap pernyataan yang diberikan. 

Dalam penelitian ini, analisis statistik deskriptif dengan mean akan dilakukan 

dengan menghitung batasan-batasan untuk setiap kelas, dan terdapat 7 kelas dari 1 

sampai 7. Semakin ke kanan akan semakin membentuk persyaratan setuju. Untuk 

mengetahui batasan dari tiap kelas maka digunakan rumus (Neuman, 2003) didalam 

Mulyadi (2012) : 

Rumus  : Nilai tertinggi - Nilai terendah      = 7 – 1   =   0,86* 

    Jumlah Kelas     7 

*pembulatan dari 0,857143. 

Tabel 3.6 Pembagian Kelas Analisis Deskriptif Mean 

Kategori Rentang Mean Skor Total 

Sangat Rendah 1,00<X≤1,86 

Rendah 1,86<X≤2,72 

Agak Rendah 2,72<X≤3,58 

Sedang 3,58<X≤4,44 

Agak Tinggi 4,44<X≤5,30 

Tinggi 5,30<X≤6,16 

Sangat Tinggi 6,16<X≤7,00 

Sumber: Diolah oleh Peneliti 
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BAB 4 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1  Gambaran Umum Objek Penelitian 

4.1.1  Profil Perusahaan 

PT Jaya Real Property Tbk merupakan salah satu pengembang terkemuka di 

Indonesia di bidang perumahan dan komersial, dengan portofolio di Jakarta Pusat, Barat 

dan Selatan. Dengan bisnis utama pengembangan suatu kawasan pemukiman yang 

terpadu dan berkesinambungan dengan beragam produk untuk memenuhi kebutuhan 

pelanggan di berbagai segmen harga yang berawal dari kesediaan lahan, desain, 

konstruksi dan penjualan, Perusahaan berkomitmen untuk terus meningkatkan nilai 

tambah bagi pemangku kepentingan. Proyek unggulan, Bintaro Jaya, adalah sebuah 

kawasan mandiri seluas 2.000 hektar yang menawarkan beragam produk perumahan dan 

komersial yang didukung oleh fasilitas pendidikan, rekreasi, pelayanan kesehatan serta 

jaringan transportasi yang terintegrasi dan terhubung dengan seluruh bagian 

Jabodetabek. Bintaro Jaya dikembangkan sejak tahun 1979 oleh PT Jaya Real Property 

Tbk, salah satu anak perusahaan PT Pembangunan Jaya. Jaya Property selama lebih dari 

seperempat abad telah dikenal sebagai salah satu perusahaan real estate terkemuka di 

Ibukota, dengan sejumlah keberhasilan pembangunan dan manajemen proyek perumahan 

dan properti, antara lain adalah Graha Raya, Puri Jaya, Plaza Bintaro, Plaza Slipi Jaya 

dan Pusat Perdagangan Senen blok IV - V. PT Jaya Real Property Tbk telah terdaftar 

pada Bursa Efek Jakarta sejak tahun 1994 dan selalu berhasil mempertahankan daya 

saing tinggi dengan cara membangun hubungan jangka panjang dengan para pelanggan, 

mengantisipasi kebutuhan mereka serta terus-menerus berinovasi menciptakan nilai 

tambah produknya baik bagi kepentingan para pelanggan maupun pemegang saham. 
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Bintaro Jaya sebagai proyek pengembangan kebanggaan Perusahaan, memilki 

sejarah panjang sebagai pelopor yang mengedepankan konsep inovatif untuk 

menanggapi kebutuhan pelanggan. Pada tahun 1979, PT Jaya Real Property Tbk menjadi 

developer pertama yang memperkenalkan konsep "kota taman" di Indonesia. Dua puluh 

enam tahun kemudian, Bintaro jaya telah menjelma menjadi "The Professional's City", 

hunian pilihan bagi kaum intelektual dan professional Jakarta. Dengan tersedianya 

fasilitas pendukung dan lingkungan fisik dan sosial yang telah dirancang dengan baik, 

Bintaro Jaya telah dapat memenuhi kebutuhan warganya akan sebuah hunian yang 

nyaman untuk ditinggali. Semangat inovasi tersebut akan selalu selalu dipertahankan dan 

mewarnai pertumbuhan Bintaro Jaya untuk memberikan respon atas dinamika kebutuhan 

warganya.   

 

4.1.2  Visi dan Misi PT Jaya Real Property Tbk 

PT Jaya Real Property Tbk memiliki visi Menjadi salah satu pengembang dan 

pengelola properti terbaik  di Indonesia. Sedangkan misi nya ialah Mencapai 

pertumbuhan pendapatan di atas rata-rata pertumbuhan industri real estat dan properti di 

Indonesia. Memberi produk dan pelayanan yang bermutu yang memuaskan konsumen. 

Membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan iklim kerja yang baik untuk 

mencapai kinerja yang tinggi. Mengoptimalkan produktifitas seluruh sumber daya yang 

dimiliki demi manfaat konsumen, pemegang saham dan karyawan. Peduli pada aspek 

sosial dan lingkungan di setiap unit usaha. 
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4.2   Uji Validitas dan Reliabilitas (Pre-Test) 

4.2.1  Hasil Uji Validitas (Pre-Test) 

Pengukuran validitas dilakukan dengan menganalisis faktor kepada hasil pre-test 

untuk melihat nilai Kaiser-Meyer-Olkin measure of sampling adequacy (KMO), 

Bartlett’s test of sphericity (Signifikansi/Sig), Antiimage matrices (MSA), total variance 

explained (Cummulative%), dan factor loading of component matrix (factor loading). 

Perhitungan sebagai berikut: 

Tabel 4.1 Hasil Uji Validitas Data Pre-Test 

Variabel 

laten 
Indikator KMO SIG MSA 

Cummu

lative 

(%) 

Factor 

loading  
Kriteria  

Nilai yang diisyaratkan >0.5 <0.05 >0.5 >60% ≥0.5 Valid 

kualitas 

Produk  

1. Performance : Rumah yang 

anda huni memiliki kelayakan 

untuk dijadikan sebagai 

tempat tinggal   

 

0.695 0.000 

0.697 

63.343% 

0.821 valid 

2.Features : Rumah yang anda 

huni memiliki fitur-fitur 

tambahan yang dapat 

melengkapi fungsi rumah anda 

 

0.638 0.810 valid 

3. Conformances : Rumah 

yang anda huni memiliki 

kualitas bahan bangunan yang 

sesuai dengan spesifikasi yang 

di tawarkan oleh developer 

 

0.658 0.797 valid 

4. Serviceability : Rumah 

yang anda huni memiliki 

layanan perbaikan dan 

perawatan fasilitas yang 

dikelola oleh developer secara 

baik 

 

0.664 0.739 valid 

5. Image : Rumah yang anda 

huni memiliki persepsi atas 

citra developer yang baik 

 

0.846 0.811 valid 
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Tabel 4.1 Hasil Uji Validitas Data Pre-Test (lanjutan) 

Variabel 

laten 
Kode Indikator KMO SIG MSA 

Cummu

lative 

(%) 

Factor 

loading  
Kriteria  

Nilai yang diisyaratkan >0.5 <0.05 >0.5 >60% ≥0.5 Valid 

Kepuasan 

Penghuni 

1. Saya puas dengan PT Jaya 

Real Property Tbk selaku 

Developer dan dengan 

kinerjanya 

0.759 0.000 

0.869 

62.493% 

0.797 valid 

2. Pilihan saya untuk membeli 

rumah yang dikelola oleh PT 

Jaya Real Property Tbk 

merupakan pilihan yang bijak 

0.870 0.662 valid 

3. Jika saya bisa mengulang, 

saya akan membeli rumah dari 

developer lain selain PT Jaya 

Real Property Tbk (Negative 

item, reverse code) 

0.807 0.679 valid 

4. Saya merasa keputusan saya 

untuk membeli rumah dari PT 

Jaya Real Property Tbk 

merupakan keputusan yang 

salah (Negative item, reverse 

code) 

0.688 0.902 valid 

5. Saya tidak senang dengan 

apa yang telah saya pilih 

(Negative item, reverse code) 

0.702 0.881 valid 

Loyalitas 

Penghuni 

1.Saya berniat untuk tetap 

menghuni rumah yang saya 

tinggali sekarang dalam 

jangka waktu yang lama   

0.787 0.000 

0.815 

63.358% 

0.742 valid 

2. Saya berniat untuk membeli 

rumah lagi dari PT Jaya Real 

Property Tbk 

0.735 0.701 valid 

3. PT Jaya Real Property akan 

menjadi pilihan pertama saya 

dalam membeli rumah dimasa 

mendatang 

0.795 0.903 valid 

4. Saya tidak akan membeli 

rumah dari developer lain jika 

PT Jaya Real Property Tbk 

memiliki produk baru (rumah) 

dipasar properti 

0.799 0.845 valid 

5. Saya akan 

merekomendasikan PT Jaya 

Real Property Tbk kepada 

orang lain 

0.782 0.773 valid 

Sumber : hasil pengolahan data dengan SPSS 17 yang telah diolah kembali pada November 2012 
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Berdasarkan hasil pada tabel 4.1 diatas, dengan membandingkan nilai yang 

diisyaratkan atau diharapkan dengan nilai yang didapat dari hasil pengolahan data 

menggunakan SPSS, dapat dirangkum kesimpulan hasil sebagai berikut : 

1. Variabel kualitas produk dapat dikatakan valid 

2. Variabel kepuasan penghuni dapat dikatakan valid 

3. Variabel loyalitas penghuni dapat dikatakan valid 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa item-item indikator (pertanyaan) dalam 

kuesioner  dari ketiga variabel tersebut benar-benar mengukur apa yang ingin diukur 

dalam penelitian ini, tidak perlu ada item indikator yang harus disingkirkan atau dibuang, 

semua item indikator dalam  kuesioner dapat digunakan untuk tahap penelitian lebih 

lanjut. 

 

4.2.1  Hasil Uji Reliabilitas (Pre-Test) 

Metode cronbach alpha akan digunakan untuk dalam pengujian ini hal ini 

didasari untuk menunjukkan sejauh mana suatu alat dapat dipercaya untuk mengukur 

suatu objek. Menurut Malhotra nilai reabilitas yang baik untuk indikator penelitian 

adalah 0.600 (Malhotra, 2004).   

Tabel 4.2 Hasil Uji Realibilitas Data Pre-Test 

Variabel Cronbach's Alpha Kriteria 

Kualitas Produk 0.853 Reliabel 

Kepuasan Penghuni 0.793 Reliabel 

Loyalitas Penghuni 0.845 Reliabel 

Sumber : hasil pengolahan data dengan SPSS 17 yang telah diolah kembali pada November 2012 
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Hasil pada tabel 4.2 menunjukan bahwa ketiga variabel yaitu kualitas produk, 

kepuasan penghuni serta loyalitas masing-masing memiliki Cronbach's Alpha diatas 0.6 

yang artinya jika item indikator (pertanyaan) dalam kuesioner ditanyakan ke orang yang 

sama dan berbeda hasilnya akan cenderung tetap atau konsisten, sehingga seluruh item 

indikator dari semua variabel yang diuji akan digunakan dalam tahap penelitian lebih 

lanjut dalam penelitian ini. 

 

4.3  Profil Responden 

Pembahasan statistik deskriptif dilakukan untuk menjelaskan dan 

menggambarkan berbagai profil responden secara keseluruhan berdasarkan jenis 

kelamin, usia serta pekerjaan nya.  

 

4.3.1 Jenis Kelamin Responden 

Grafik 4.1 Jenis kelamin responden 

 

Sumber : hasil pengolahan data dengan SPSS 17 yang telah diolah 

kembali pada November 2012 

Gambar 4.1 menggambarkan bahwa dari seluruh responden yang berjumlah 105 

orang, didapati sebanyak 64 responden berjenis kelamin pria sedangkan responden yang 

61%

39%

PRIA

WANITA
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berjenis kelamin wanita sebanyak 41 orang . Jika total keseluruhan responden sebanyak 

105 responden maka prosentase pria adalah 61% sedangkan untuk wanita 39%. 

 

4.3.2 Usia Responden 

Grafik 4.2 Usia Responden 

 

Sumber : hasil pengolahan data dengan SPSS 17 yang telah diolah 

kembali pada November 2012 

Pada gambar 4.2 diatas dapat dilihat, bahwa mayoritas responden dalam 

penelitian ini adalah responden yang berusia 41 tahun hingga 50 tahun dengan jumlah 

prosentase sebesar 34,3%, lalu disusul oleh responden yang berusia sama dengan diatas 

51 tahun dengan jumlah prosentase sebesar 30,5%, lainnya ialah usia 31 tahun hingga 40 

tahun memiliki prosentase sebesar 25,7% dan sisanya ialah responden yang berusia 

berkisar 20 hingga 30 tahun dengan prosentase sebesar 9,5%. 
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4.3.3 Pekerjaan Responden 

Pada sub-bab ini dijelaskan jenis pekerjaan pada responden, hasilnya akan 

disajikan dalam bentuk gambar dengan nilai hasil berupa prosentase seperti pada profil 

responden sebelumnya.  

 Grafik 4.3 Pekerjaan Responden 

 

Sumber : hasil pengolahan data dengan SPSS 17 yang telah diolah kembali 

pada November 2012 

Responden dalam penelitian ini sebagian besar ialah orang yang bekerja sebagai 

pegawai swasta dengan prosentase sebesar 35,24% dari total keseluruhan responden, lalu 

responden yang bekerja sebagai wiraswasta, PNS serta BUMN masing-masing memiliki 

prosentase sebesar 19,05%, 17,14%, 5,7%, dan 0,95% sisanya ialah pekerjaan lainnya 

sebesar 21,90%. 

 

4.4  Hasil Analisis Data 

Pada bagian ini akan dilakukan pengolahan data untuk menguji hipotesis yang 

telah diajukan sebelumnya. Model teknik persamaan structural yang dilakukan dalam 

penelitian ini menggunakan metode estimasi maximum likelihood (ML). Metode ini 

17,14%

5,71%

35,24%

0,95%

19,05%

21,90%

PNS

BUMN

PEGAWAI SWSASTA

TNI/POLRI

WIRASWASTA

LAINNYA
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merupakan metode estimasi yang sering digunakan untuk analisis data dengan 

menggunakan metode structural equation modeling (SEM) yang dinilai lebih efisien dan 

unbiased jika asumsi normalitas multivariat terpenuhi. Untuk selanjutnya akan diuji 

apakah model fit dengan data serta mengetahui pengaruh yang ada antar konstruk. 

Seperti pada metode dan prosedur statistik lainnya, baik statistik univariat (seperti uji t, 

ANOVA, korelasi serta regresi) maupun metode statistik multivariat (seperti analisis 

faktor atau analisis diskriminan), prosedur SEM juga mampunyai asumsi-asumsi serta 

syarat-syarat dalam pengerjaanya. Beberapa asumsi dan persyaratan mempunyai 

kesamaan dengan statistik univariat dan multivariat. 

Berikut beberapa hasil analisis yang telah disesuaikan dengan asumsi dan 

persyaratan pada SEM : 

 

4.4.1 Hasil Uji Normalitas Data 

SEM mensyaratkan data berdistribusi normal atau dapat dianggap berdistribusi 

normal. Jika data berdistribusi sangat tidak normal, maka hasil analisis dikhawatirkan 

menjadi bias. Namun demikian, uji normalitas yang dilakukan pada SEM mempunyai 

dua tahapan, pertama menguji normalitas untuk setiap variabel, sedangkan tahap kedua 

adalah pengujian normalitas untuk semua variabel secara bersama-sama, yang disebut 

dengan multivariate normality. Hal ini disebabkan jika setiap variabel normal secara 

individu, tidak berarti jika diuji secara bersama (multivariat) juga pasti terdistribusi 

normal. 

 Hasil analisis data yang telah diolah menggunakan AMOS 21 akan dijelaskan 

pada tabel 4.3 berikut.  
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Tabel 4.3 Assessment Of Normality 

Sumber : hasil pengolahan data dengan AMOS 21 yang telah diolah kembali pada 

November 2012 

Sebuah distribusi dikatakan normal jika data tidak miring ke kiri atau miring ke 

kanan (disebut simetris dengan nilai skewness adalah 0) serta mempunyai kemiringan 

yang ideal (angka kurtosis adalah 0), Namun angka-angka tersebut sulit didapat dalam 

praktiknya; sebaran data akan bervariasi pada skewness  serta kurtosis yang negatif atau 

positif, karena itu yang akan diuji adalah seberapa miring sebuah distribusi, sehingga 

masih dapat dianggap normal, walaupun tidak benar-benar berdistrbusi normal. 

Pada umumnya tingkat kepercayaan adalah 99%, pada tingkat kepercayaan 

tersebut, tingkat signifikansi adalah 100%-99%= 1% dan angka z adalah ±2,58. Dengan 

demikian, sebuah distribusi dikatakan normal jika angka cr skewness atau angka cr 

kurtosis ada diantara -2,58 sampai +2,58, namun jika angka-angka tersebut ada dibawah 

Variable min max skew c.r. kurtosis c.r. 

L5 1 7 -0,387 -1,620 -0,237 -0,496 

L1 3 7 -0,284 -1,188 -0,672 -1,406 

L4 3 7 0,431 1,803 -0,044 -0,093 

L3 3 7 0,205 0,857 -0,349 -0,729 

L2 3 7 0,103 0,433 -0,672 -1,406 

K4 3 7 -0,530 -2,216 -0,760 -1,589 

K5 3 7 -0,610 -2,550 -0,538 -1,124 

K2 4 7 -0,474 -1,984 -0,538 -1,125 

K1 4 7 -0,482 -2,016 -0,353 -0,738 

K3 2 7 -0,251 -1,050 -0,520 -1,088 

KP2 4 7 0,014 0,059 -0,753 -1,575 

KP1 5 7 -0,564 -2,361 -0,743 -1,555 

KP4 4 7 -0,463 -1,935 -0,305 -0,639 

KP5 4 7 0,013 0,054 -0,395 -0,826 

KP3 4 7 -0,104 -0,436 -0,395 -0,826 

Multivariate 
   

0,790 0,179 
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-2,58 atau ada diatas +2,58 maka distribusi dapat dikatakan tidak normal (Singgih, 

2012). 

Pada tabel 4.2 diatas, terlihat secara per variabel data dianggap normal karena 

nilai cr skewness berada diantara -2,550 sampai 0,054 sedangkan nilai cr kurtosis nya 

berada diantara -1,589 sampai -0,093. Secara keseluruhan (multivariat) data dianggap 

normal karena nilai multivariate nya 0,179 yang berarti nilainya diantara -2,58 dan 

+2,58. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data dari semua indikator layak untuk 

digunakan. 

 

4.4.2 Mendeteksi Adanya Outlier 

Outlier adalah kondisi observasi dari suatu data yang memiliki karakteristik unik 

yang terlihat sangat berbeda jauh dari observasi-observasi lainnya dan muncul dalam 

bentuk ekstrim, baik untuk sebuah variabel tunggal ataupun variabel-variabel kombinasi 

(Hair et al, 2006). Untuk mendeteksi outlier dilakukan dengan metode mahalanobis 

dimana semakin jauh jarak sebuah data dengan titik pusat (centroid), semakin ada 

kemungkinan data tersebut masuk dalam kategori outlier, atau data sangat berbeda 

dengan data lainnya serta cara lainnya adalah dengan melihat angka probabilitasnya pada 

output observations furthest from the centroid (mahalanobis distance), data yang baik 

probabilitasnya (p1 atau p2 > 0.05) karena data tersebut menunjukkan tidak ada 

perbedaan signifikan antara data dan kelompok data. Semakin jauh jarak sebuah data 

dengan titik pusat (centroid).  

Berikut hasil analisis deteksi outlier Pada tabel 4.4 yang akan ditampilkan secara 

sebagian, hasil utuhnya bisa dilihat pada lampiran. 

Pengaruh Kualitas..., Zeki Zulfikar Riandika, Ma.-Ibs, 2013



79 

Tabel 4.4 Observations farthest from the centroid (Mahalanobis distance) 

Observation 

number 

Mahalanobis    

d-squared 
p1 p2 

45 25,218 0,047 0,994 

97 24,696 0,054 0,980 

10 24,635 0,055 0,933 

47 24,627 0,055 0,837 

65 24,482 0,057 0,726 

58 24,298 0,060 0,611 

64 24,224 0,061 0,467 

32 23,967 0,066 0,385 

66 22,762 0,089 0,601 

48 22,746 0,090 0,470 

Hanya Sebagian data yang ditampilkan 

81 9,581 0,845 0,327 

19 9,576 0,846 0,236 

72 9,569 0,846 0,160 

1 9,325 0,860 0,185 

29 9,145 0,870 0,180 

57 8,635 0,896 0,335 

98 8,628 0,896 0,226 

26 6,724 0,965 0,968 

25 6,467 0,971 0,965 

53 6,467 0,971 0,912 

Sumber : hasil pengolahan data dengan AMOS 21 yang telah diolah kembali pada 

November 2012 

Berdasarkan tabel 4.3 diatas dapat dilihat bahwa tidak ada data yang menunjukan 

nilai kedua probabilitasnya (p1 dan p2) < 0,05 sehingga tidak ditemukan adanya outlier 
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dalam data penelitian ini. Dengan tidak adanya ditemukannya outlier dalam data 

penelitian ini maka data tersebut secara keseluruhan layak untuk digunakan. 

 

4.4.3 Hasil Uji Kecocokan (Goodness Of Fit) 

Pada tahap ini akan dilakukan perhitungan menggunakan prosedur estimasi 

maximum likehood menghasilkan matriks kovarians estimasi, selanjutnya dilakukan 

perbandingan matirks kovarians sampel dengan matriks kovarians estimasi, uji 

perbandingan ini dinamakan dengan uji goodness of fit (Singgih, 2012). Terdapat tiga 

jenis ukuran dari goodness of fit, yaitu absolute fit measures, incremental fit, dan 

parsimonious fit measures. Tabel 4.5 menunjukkan beberapa fit index untuk kecocokan 

keseluruhan model berdasarkan perhitungan SEM dengan menggunakan perangkat 

AMOS 21. Hanya sebagian yang disebutkan, lebih jelasnya bisa dilihat pada lampiran. 

Tabel 4.5 Hasil Penelitian Indeks Goodness Of Fit 

 (GOF) Tingkat kecocokan 
Hasil 

Perhitungan 
Kriteria 

Absolute-Fit Measure 

Statistic Chi-

square (X²) 

P 

Nilai yang kecil (lebih kecil dari X² tabel) 

P > 0.05 

133,232              

0,001 
poor fit 

NCP 
Nilai yang kecil 

Interval yang sempit 

46,232 

(18,984;81,435) 
good fit 

GFI 

GFI ≥ 0,90 (good fit)                                 

0,80 ≤ GFI ≤ 0,90 (marginl fit)                 

GFI ≤ 0,80 (poor fit) 

0,861 marginal fit 

RMSEA 

RMSEA ≤ 0,08 (good fit)                    

0,08 ≤ RMSEA ≤ 0,10 (marginal fit) 

RMSEA ≥ 0,10 (poor fit) 

0,071 good fit 

ECVI 
Nilai yang kecil dan dekat dengan nilai 

saturated ECVI 

default: 1,916 

satured: 2,308 
good fit 

CMIN/DF ≤ 2.00 (good fit) 1,531 good fit 
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Tabel 4.5 Hasil Penelitian Indeks Goodness Of Fit (lanjutan) 

Incremental Fit Measure 

TLI 

TLI ≥ 0,90 (good fit)                            

0,80 ≤ TLI ≤ 0,90 (marginal fit)           

TLI ≤ 0,80 (poor fit) 

0,921 good fit 

NFI 

NFI ≥ 0,90 (good fit)                            

0,80 ≤ NFI ≤ 0,90 (marginal fit)           

NFI ≤ 0,80 (poor fit) 

0,836 marginal fit 

AGFI 

AGFI ≥ 0,90 (good fit)                            

0,80 ≤ AGFI ≤ 0,90 (marginal fit)           

AGFI ≤ 0,80 (poor fit) 

0,809 marginal fit 

RFI 

RFI ≥ 0,90 (good fit)                            

0,80 ≤ RFI ≤ 0,90 (marginal fit)           

RFI ≤ 0,80 (poor fit) 

0,802 marginal fit 

IFI 

 IFI ≥ 0,90 (good fit)                            

0,80 ≤ IFI ≤ 0,90 (marginal fit)             

IFI ≤ 0,80 (poor fit) 

0,936 good fit 

CFI 

CFI ≥ 0,90 (good fit)                            

0,80 ≤ CFI ≤ 0,90 (marginal fit)           

NFI ≤ 0,80 (poor fit) 

0,935 good fit 

Parsimonius Fit Measures 

PGFI PGFI ≥ 0,50 0,625 good fit 

PNFI 0.06 - 0.90 0,693 good fit 

AIC 
Nilai yang kecil dan dekat dengan nilai 

AIC saturated 

default: 199.232 

satured: 240,000 
good fit 

CAIC 
Nilai yang kecil dan dekat dengan nilai 

CAIC saturated 

default: 319,813 

satured: 678,475      
good fit 

Sumber : hasil pengolahan data dengan AMOS 21 pada November 2012  

Lazimnya ECVI digunakan untuk perbandingan model. Untuk sebuah model, kita 

bisa menguji kecocokan model melalui ECVI satured dan ECVI independence. Jika kita 

asumsikan jarak antara ECVI satured dengan ECVI independence model adalah 100 
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maka kita akan memiliki perhitungan sederhana sebagai berikut: (selisih antara ECVI 

default dan ECVI satured)/(selisih antara ECVI independence dan ECVI satured)*100 

(Wijanto, 2008:141), maka (2,308-1,916)/(8,107-2,308)*100 = 6,8 (hasil pembulatan 

dari 6,760) maka jaraknya adalah 100-6,8= 93,2 sehingga dapat disimpulkan jarak antara 

default model dengan satured model adalah dekat, begitupun dengan analogi perhitungan 

jarak untuk AIC sama dengan perhitungan jarak pada ECVI, pada AIC didapatkan jarak 

93,2 dimana dapat dikatakan jaraknya dekat. Namun untuk analogi perhitungan jarak 

pada CAIC default dengan CAIC satured berbeda yaitu : (selisih antara CAIC default 

dan CAIC satured)/(CAIC independence) = (678,475-319,813)/(897.939) = 0,4 (hasil 

pembulatan dari 0,399), maka jaraknya ialah 100-0,4= 99,6 sehingga kesimpulannya 

adalah kriteria baik dari ECVI, AIC dan CAIC adalah good fit. 

Menurut Hair, et al (2006), jika ada satu atau lebih parameter yang telah fit maka 

model dinyatakan fit. Tabel 4.4 memberikan gambaran bahwa secara keseluruhan ukuran 

(absolute fit measures, incremental fit, dan parsimonious fit measures) model telah fit. 

Adapun beberapa hal yang perlu dicermati dengan seksama. Pertama pada absolute fit 

measures nilai X² hitung dan P masing-masing bernilai 133,232 dan 0,001 dimana tidak 

memenuhi tingkat kecocokan yang semestinya yaitu X² hitung  harus lebih kecil dari X² 

tabel sebesar 109,773 (df=87) serta P (0,001) < 0,05. 

  

4.4.4 Hasil Uji Measurement Model 

  Langkah selanjutnya dalam analisis data ini ialah Uji Measurement Model, 

Measurement model adalah bagian dari model SEM yang terdiri dari variabel laten 

(konstruk) dan beberapa variabel manifest (indikator) yang menjelaskan variabel laten 

tersebut (Singgih, 2012). Pada tahap ini, akan dianalisis validitas konstruk dan reabilitas 

Pengaruh Kualitas..., Zeki Zulfikar Riandika, Ma.-Ibs, 2013



83 

konstruk. Suatu variabel dikatakan mempunyai validitas dan reabilitas yang baik 

terhadap konstruk atau variabel latennya, jika: (Wijanto, 2008) 

1. Muatan faktor standarnya (standardized factor loading) ≥ 0.50. 

 2. Sedangkan reabilitas konstruk dinyatakan baik bila nilai construct reliability  ≥ 

0.7 dan nilai variance extracted  ≥  0.5. 

 

4.4.4.1 Hasil Uji Validitas dan Reabilitas 

 Pada tahapan ini sebuah indikator akan diuji apakah indikator tersebut dapat 

menjelaskan sebuah konstruk (variabel laten), yang dilakukan lewat uji validitas dan 

rabilitas sebagai berikut : 

Tabel 4.6 Uji Validitas dan Reabilitas 

Kode 

Indikator 

Factor 

Loading 
Kriteria 

Construct 

Reability 

Variance 

Extract 
Kriteria 

  ≥ 0,5   CR ≥ 0,7 . VE ≥ 0,5 

KP1 0,637 Valid 

0,840 0,516 Reliabel 

KP2 0,514 Valid 

KP3 0,625 Valid 

KP4 0,587 Valid 

KP5 0,768 Valid 
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Tabel 4.6 Uji Validitas dan Reabilitas (lanjutan) 

Kode 

Indikator 

Factor 

Loading  
Kriteria 

Construct 

Reability 

Variance 

Extract 
Kriteria 

  ≥ 0,5   CR ≥ 0,7 . VE ≥ 0,5 

K1 0,650 Valid 

0,936 0,752 Reliabel 

K2 0,665 Valid 

K3 0,717 Valid 

K4 0,964 Valid 

K5 0,947 Valid 

 

L1 0,588 Valid 

0,964 0,842 Reliabel 

L2 0,721 Valid 

L3 0,679 Valid 

L4 0,646 Valid 

L5 0,666 Valid 

Sumber : hasil pengolahan data dengan AMOS 21 dan Microsoft Office Excel 2007 yang telah 

diolah kembali pada November 2012 

Dari hasil tabel 4.6 diatas menunjukkan bahwa seluruh variabel penelitian 

memiliki nilai factor loading diatas 0.5, sehingga dapat disimpulkan bahwa validitas 

variabel teramati terhadap variabel latennya adalah valid karena semua hasilnya telah 

memenuhi kriteria dari validitas 
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Uji reabilitas dilakukan untuk mengetahui baik atau tidaknya derajat kesesuaian 

yang dimiliki oleh suatu indikator dalam menjelaskan satu variabel pada sebuah model. 

Sehingga dapat dikatakan bahwa Reabilitas adalah ukuran konsistensi dari indikator 

dalam mengindikasi sebuah konstruk. 

Menurut Hair, et al (2006), pengukuran reabilitas untuk SEM dapat dilakukan 

dengan menggunakan construct reliability measure maupun variance extract measure. 

Didalam SEM menghitung construct reliability dan variance extracted dengan cara 

melihat besaran factor loading (nilai std loading) lalu menghitung secara manual sesuai 

dengan rumus berikut : 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡 𝑅𝑒𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦 =  
(Σ𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑𝐿𝑜𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔)2

(Σ𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑𝐿𝑜𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔)2 +  Σ𝐸𝑗
 

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒 𝐸𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡 =  
Σ𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑𝐿𝑜𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔2

Σ𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑𝐿𝑜𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔2 +  Σ𝐸𝑗
 

Keterangan : 

- Standard loading diperoleh dari standardized loading untuk setiap indikator yang 

didapat dari hasil perhitungan AMOS 

- Ej adalah measurement error dari setiap indikator. Measurement error dapat 

diperoleh dari perhitungan (1 – standard loading) 

  Dari hasil tabel 4.5 menunjukkan bahwa semua nilai construct reliability (CR) 

lebih besar sama dengan dari 0.70, dan semua nilai variance extracted (VE) lebih besar 

sama dengan dari 0.50. Maka secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa nilai reliabilitas 

model pengukuran ini adalah baik. Dapat disimpulkan bahwa indikator-indikator yang 
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digunakan sebagai observed variable mampu menjelaskan variabel laten yang 

dibentuknya. 

 

4.4.5 Hasil Uji Struktural Model (Structural Model Fit) 

Model struktural adalah hubungan konstruk yang mempunyai hubungan sebab 

akibat, sehingga model ini bertujuan untuk melihat keterkaitan antar variabel yang sesuai 

dengan rerangka konseptual. Berdasarkan perhitungan menggunakan metode SEM 

didapat hasil dari persamaan model struktural yang akan dijelaskan pada tabel 4.7 

sebagai berikut 

Tabel 4.7 Estimasi Parameter 

. 

 

 

  

 Sumber : hasil pengolahan data dengan AMOS 21 yang telah diolah kembali pada 

November 2012 

 

1. Kepuasan = 0,654 Kualitas Produk 

Pengaruh kualitas produk rumah terhadap tingkat kepuasan penghuni memiliki 

hubungan yang positif (+) dan searah, sehingga pengaplikasian baik berupa peningkatan 

ataupun perbaikan kualitas produk rumah akan memberikan dampak yang baik bagi 

tingkat kepuasan penghuni rumah. 

 

 
Estimate 

KP   Kepuasan 0,654 

KP  Loyalitas 0,066 

Kepuasan   Loyalitas 0,646 
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2. Loyalitas = 0,066 Kualitas Produk 

Pengaruh kualitas produk rumah terhadap tingkat loyalitas penghuni memiliki 

hubungan yang positif (+) dan searah, hal ini akan memperlihatkan bahwa 

pengaplikasian kualitas produk baik berupa peningkatan atau perbaikan dari kualitas 

produk akan memberikan dampak yang baik bagi loyalitas penghuni namun besaran 

dampaknya tidak terlalu besar.  

3. Loyalitas = 0,646 Kepuasan 

Pengaruh tingkat kepuasan penghuni terhadap tingkat loyalitas penghuni 

memiliki hubungan yang positif (+) dan searah, sehingga dapat diartikan penghuni yang 

merasa puas dia akan memutuskan untuk menetap dalam jangka waktu yang lama 

(loyal), dia bisa memiliki hasrat untuk berniat melakukan pembelian ulang serta yang 

paling menguntungkan dia akan merekomendasikan nama perusahaan ke orang lain. 

 

4.4.6 Hasil Pengujian Hipotesis 

Pada tahapan ini yaitu uji hipothesis, nilai t-hitungnya dapat dilihat dari nilai 

Critical Ratio / CR ( >2,0 ) dari tabel output regression weights model struktural. Dan 

juga dengan melihat nilai P (probability) dimana nilai P dibawah 0,05 menunjukkan 

hubungan yang signifikan (Hipotesis diterima). 
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Tabel 4.8 Output Regression Weights 

 

 

 
C.R. P  Kesimpulan Hipothesis 

KP  Kepuasan  3,901 *** Hipothesis 1 didukung data 

KP  Loyalitas 0,386 0,699 Hipothesis 2 tidak didukung data 

Kepuasan  Loyalitas 3,721 *** Hipothesis 3 didukung data 

Sumber : hasil pengolahan data dengan AMOS 21 yang telah diolah kembali pada November 

2012 

AMOS menggunakan kriteria yang jauh lebih ketat, yakni 0,001 dan bukannya 

0,05, namun misalnya jika nilai P nya < 0,05 maka tetap dapat disimpulkan bahwa Ho 

ditolak, hanya pengujian pada tingkat signifikansi 5% (0,05) dengan demikian diterima 

tidaknya hipothesis pengujian sebuah nilai estimasi dapat mengacu pada ketentuan 

AMOS (0,001) atau menggunakan standar 0,05 maka dapat dikatakan bahwa nilai P 

(***) menandakan bahwa semua indikator menjelaskan semua konstruk yang ada 

(Singgih, 2012). Sehingga dapat disimpulkan sebagai berikut : 

Hipothesis 1 : Kualitas Produk berpengaruh secara positif dan signifikan 

terhadap  kepuasan penghuni rumah dikawasan Bintaro. 

Berdasarkan hasil dari pengujian data untuk hipotesis pertama diperoleh nilai CR 

sebesar 3,901 dengan nilai p-value ***. Nilai CR tersebut lebih besar dari 2.0 dan nilai 

probabilitas lebih kecil dari 0.05 dengan demikian pengaruh antara kualitas produk 

terhadap kepuasan penghuni signifikan, dan hipotesis dapat diterima. 

Hipothesis 2 : Kualitas Produk berpengaruh secara positif tetapi tidak signifikan 

terhadap loyalitas penghuni rumah dikawasan Bintaro . 
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Dengan nilai CR 0,386 dan nilai probabilitasnya sebesar 0,699 yang berarti 

dibawah ketentuan maka hipothesis 2 ditolak dimana Kualitas Produk tidak berpengaruh 

secara signifikan terhadap loyalitas penghuni rumah dikawasan Bintaro dikarenakan nilai 

CR nya kurang dari 2 dan nilai P nya lebih besar dari 0,05. 

Hipothesis 3 : Kepuasan penghuni rumah berpengaruh secara positif dan 

signifikan terhadap loyalitas penghuni rumah dikawasan Bintaro. 

 Tabel 4.8 menunjukan bahwa hipothesis 3 diterima yaitu Kepuasan penghuni 

rumah berpengaruh secara signifikan terhadap loyalitas penghuni rumah dikawasan 

Bintaro, hal ini karena nilai CR dan P nya memenuhi standar yang berlaku yaitu nilai CR 

berada diatas 2 dan nilai P dibawah 0,05. 

 

4.5 Pembahasan  

 Pada penelitian ini hasil analisis data menunjukkan bahwa seluruh variabel telah 

memenuhi kriteria konstruk validitas dan reliabilitas serta model pengukuran lainnya 

yang sesuai dengan kaidah metode SEM . Sedangkan, pada analisis model struktural dari 

tiga hipotesis yang diajukan terdapat satu hipotesis yang tidak signifikan dan dua 

hipotesis yang signifikan. Hasil pengujian dari model struktural untuk tiap-tiap hipotesis 

adalah sebagai berikut : 

 

4.5.1 Hasil Uji Pengaruh dari Kualitas Produk terhadap Kepuasan 

Hasil pada penelitian ini menunjukan bahwa kualitas produk memiliki pengaruh 

terhadap kepuasan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hidayat 
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didalam sebuah jurnal manajemen dan kewirausahaan tahun 2009 yang menyimpulkan 

bahwa kualitas produk memiliki pengaruh yang positif terhadap kepuasan. 

Bagi para penghuni rumah dikawasan bintaro yang dikelola oleh PT. Jaya Real 

Property Tbk melihat bahwa peranan kualitas produk sangat besar terhadap tingkat 

kepuasannya, karena salah satu tolak ukur yang paling dasar bagi para penghuni untuk 

menilai mereka puas atau tidak ialah seberapa baik kualitas produk rumahnya.   

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Oliver (1997) dalam Andreasson dan 

Lindestad (1998), dia menyatakan bahwa Kualitas produk merupakan salah satu faktor 

pembentuk persepsi kepuasan konsumen. Dalam pandangan konsumen, nilai suatu 

produk merupakan kualitas produk yang dinikmati konsumen dengan pengorbanan 

sejumlah uang atau sumber daya yang lain. 

 

4.5.2 Hasil Uji Pengaruh dari Kualitas Produk terhadap Loyalitas 

Berdasarkan hasil penelitian ini, didapati bahwa kualitas produk memiliki 

pengaruh yang positif namun tidak signifikan terhadap loyalitas, berbeda hal nya dengan 

penelitian sebelumnya yang dilakukan Bei dan Chiao (2001) dimana kualitas produk 

memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap loyalitas. Perbedaan ini 

diperkuat oleh Hellofs dan Jacobson (1999) didalam Setiawan (2008) dimana kualitas 

produk dapat diartikan sebagai pertanda bahwa pelanggan akan lebih loyal, membeli 

lebih banyak lagi, dan promosi gratis bagi perusahaan. Sehingga seharusnya semakin 

tinggi kualitas produk, konsumen akan semakin loyal. Namun hasil penelitian yang 

dilakukan Hidayat pada tahun 2009 memiliki kesamaan dengan peneliti yaitu kualitas 

produk tidak berpengaruh secara signifikan terhadap loyalitas. Sehingga hal ini 
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memperkuat hasil peneliti dimana peningkatan kualitas produk belum tentu berpengaruh 

secara signifikan terhadap loyalitas secara langsung tanpa adanya variabel intermediasi. 

Dalam hal ini para penghuni selaku konsumen dari PT Jaya Real Property Tbk 

menilai bahwa tingkat loyalitas mereka dipengaruhi oleh kualitas produk rumah, namun 

pengaruh tersebut tidak begitu signifikan andilnya. Sehingga walaupun kualitas produk 

rumahnya sangat baik tidak semata-semata mereka akan sangat loyal terhadap PT Jaya 

Real Property Tbk. Sebaliknya seburuk apapun kualitas produk rumah mereka, tidak 

akan mempengaruhi mereka untuk tidak loyal terhadap PT Jaya Real Property Tbk. Hal 

ini dikarenakan rumah sebagai suatu produk memiliki keunikan tersendiri ketimbang 

produk lainnya. Rumah merupakan kebutuhan psikologis yang paling dasar, sehingga 

bagi para penghuni seburuk apapun kualitas dari rumahnya mereka akan tetap menghuni 

rumahnya untuk jangka waktu yang lama (loyal). Beberapa penghuni bahkan berniat 

untuk membeli rumah lagi dari PT Jaya Real Property Tbk kelak dan ada pula yang ingin 

berbagi hal-hal yang positif (rekomendasi) kepada orang lain mengenai PT Jaya Real 

Property Tbk. Keinginan untuk tetap menggunakan produk dalam jangka waktu yang 

lama, keinginan untuk melakukan pembelian ulang dimasa mendatang serta keinginan 

untuk merekomendasikan hal positif merupakan indikator untuk menilai konsumen loyal 

atau tidak. 

 

4.5.2 Hasil Uji Pengaruh dari Kepuasan terhadap Loyalitas 

Penelitian ini berhasil membuktikan bahwa adanya hubungan antara kepuasan 

dengan loyalitas, dimana kepuasan memiliki pengaruh terhadap loyalitas. Hasil tersebut 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Zhang dan Fheng (2009) yang 

menyatakan bahwa kepuasan berpengaruh terhadap loyalitas. Disini terlihat bahwa 
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konsumen yang puas akan rumah yang dibangun oleh PT Jaya Real Property Tbk akan 

merespon kepuasanya tersebut secara positif. Respon positif tersebut ialah para penguni 

akan loyal terhadap PT Jaya Real Property Tbk. Untuk lebih memperkuat hasil tersebut 

Menurut Oliver (1999) didalam Nastiti dan Martoadmodjo (20007), Kepuasan 

merupakan konsep dasar dari Loyalitas. 

 

4.6 Tingkat Persepsi Responden 

4.6.1 Tingkat Persepsi Responden Mengenai Kualitas Produk 

Tabel 4.9 Modus dan Mean  Indikator Kualitas Produk 

No Indikator Modus Mean Kriteria Mean 

1 KP1 7 6,35 Sangat Tinggi 

2 KP2 6 5,80 Tinggi 

3 KP3 6 5,71 Tinggi 

4 KP4 6 6,06 Tinggi 

5 KP5 6 5,57 Tinggi 

Sumber : hasil pengolahan data dengan SPSS 17.0  

Grafik 4.4 Modus Variabel Kualitas Produk 

 

Sumber : hasil pengolahan data dengan SPSS 17.0 
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 Analisis diatas menunjukan bahwa responden cenderung setuju atas semua 

indikator yang diajukan,  dengan skor mean tertinggi pada indikator KP1 dimana rata-

rata tanggapan responden menyatakan pada kesetujuannya yang sangat besar bahwa 

rumah yang mereka huni memiliki kelayakan sebagai tempat tempat tinggal.  

4.6.2 Tingkat Persepsi Responden Mengenai Kepuasan 

Tabel 4.9 Modus dan Mean Indikator Kepuasan 

No Indikator Modus Mean Kriteria Mean 

1 K1 6 6,03 Tinggi 

2 K2 6 5,86 Tinggi 

3 K3 5 5,31 Tinggi 

4 K4 7 5,90 Tinggi 

5 K5 7 5,99 Tinggi 

Sumber : hasil pengolahan data dengan SPSS 17.0  

Grafik 4.5 Modus Variabel Kepuasan 

 

Sumber : hasil pengolahan data dengan SPSS 17.0  
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diajukan, dengan rentang kategori tinggi antara 5.3 sampai dengan  6,16. Skor mean 

tertinggi yaitu pada indikator K1 yang menyatakan bahwa rata-rata responden merasa 

puas dengan kinerja dari PT Jaya Real Property Tbk selaku developer. 

4.6.3 Tingkat Persepsi Responden Mengenai Loyalitas 

Tabel 4.9 Mean dan Modus Indikator Loyalitas 

No Indikator Modus Mean Kriteria Mean 

1 L1 6 5,53 Tinggi 

2 L2 5 5,17 Agak Tinggi 

3 L3 5 5,12 Agak Tinggi 

4 L4 4 4,65 Agak Tinggi 

5 L5 5 4,77 Agak Tinggi 

Sumber : hasil pengolahan data dengan SPSS 17.0  

Grafik 4.4 Modus Variabel Loyalitas 

 

Sumber : hasil pengolahan data dengan SPSS 17.0  
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Indikator L1 memiliki kategori Tinggi dimana rata-rata responden cenderung setuju 

bahwa mereka berniat untuk tetap menghuni rumah yang mereka tinggai dalam waktu 

yang lama. 

 

4.6 Implikasi Manajerial 

 Berdasarkan hasil tersebut, dapat diberikan masukan (input) bagi PT. Jaya Real 

Property Tbk sebagai pengelola atau developer dari kawasan hunian Bintaro, beberapa 

pendekatan strategi alternatif dalam meningkatkan loyalitas penghuni. Strategi 

pendekatan yang dapat dilakukan yaitu meningkatkan kepuasan penghuni yang dapat 

dicapai melalui kualitas produk. 

Pendekatan yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas produk antara 

lain : 

1. Hunian Bintaro telah lama mengusung tema “kota taman”, lalu saat ini 

merubahnya menjadi "The Professional's City" dengan konsep green economy yang 

mana PT Jaya Real Property Tbk telah membangun hunian yang memadukan konsep 

lingkungan yang go green dengan konsep hunian kota mandiri yang menyediakan sentra-

sentra bisnis dan tempat-tempat komersial untuk mendukung kebutuhan para penghuni, 

hal ini terbukti dengan diterapkannya lingkungan hijau dengan ditanamnya pohon-pohon 

rindang disepanjang jalan serta disepanjang drainase, juga taman-taman yang menghiasi 

lingkungan. Untuk sentra bisnis dan komersialnya PT Jaya Real Property Tbk telah 

membangun bintaro plaza, rumah ibadah, menyediakan lahan komersil yang telah 

digunakan untuk membangun dealer mobil, rumah sakit, sekolah, rumah makan, 

departement store, perkantoran, ruko disepanjang jalan strategis, yang sedang dibangun 
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ialah hotel, megamall serta apartemen. Tak heran jika hasil penelitian menunjukan rata-

rata responden cenderung setuju bahwa PT Jaya Real Property Tbk telah menyediakan 

rumah yang layak untuk dijadikan sebagai tempat tinggal dengan skor penilaian mean 

tertinggi dalam variabel kualitas produk. Penilaian yang dinilai oleh penghuni harus 

dijadikan bahan pertimbangan yang serius demi menjaga kepuasan serta loyalitas 

penghuni, sehingga mempertahankan kondisi penilaian tersebut harus dijadikan upaya 

yang paling minimal dilakukan oleh PT Jaya Real property Tbk. Upaya yang maksimal 

yang harus dilakukan untuk meningkatkan penilaian penghuni atas kinerja PT Jaya Real 

Property Tbk bisa dilakukan dengan cara meningkatkan komitmennya atas lingkungan. 

Hal ini didasari oleh penelitian yang dipublikasikan oleh Pusat Penelitian Geografi 

Terapan Universitas Indonesia (PPTG-UI) bahwa sebagian kawasan bintaro termasuk 

kedalam bentuk lahan yang aluvial sehingga rawan sekali terkena banjir. Hasil penelitian 

tersebut juga menyebutkan hubungan antara penggunaan lahan pemukiman dengan 

luasan banjir berkorelasi sangat tinggi yaitu (0,849) yang artinya semakin luas 

penggunaan lahan permukiman maka semakin luas banjirnya serta hubungan antara 

penggunaan lahan permukiman dengan ketinggian banjir berkorelasi tinggi (0,592) yang 

artinya bahwa semakin luas penggunaan lahan permukiman, semakin tinggi air 

banjirnya. Dibutuhkan Komitmen yang sangat serius pada lingkungan sehingga 

kedepannya PT Jaya Real Property Tbk harus menyediakan lingkungan terbuka hijau 

yang dapat menyerap air hujan sehingga dapat meminimalisir debit air yang berpotensi 

menjadi banjir. Luas lingkungan terbuka ini harus melalui perhitungan yang matang 

dengan komitmen yang tinggi didalamnya. Tanpa adanya komitmen yang besar maka PT 

Jaya Real Property Tbk akan membahayakan sendiri para konsumennya yaitu seluruh 

penghuni dikawasan hunian bintaro. Selain lingkungan terbuka hijau PT Jaya Real 

Property Tbk perlu mencermati rasio pembangunan baik pemukiman atau sentra 
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bisnis/komersil dengan rasio pembangunan jalan. Pembangunan 2 flyover yang telah 

dibuat dan beberapa akses jalan baru memang telah meredam kemacetan di titik tertentu, 

namun semua itu belumlah cukup karena masih sering terjadi kemacetan yang terjadi 

akibat penumpukan kendaraan pada akses jalan masuk atau keluar hunian bintaro, 

sehingga diperlukan akses-akses jalan masuk/keluar alternatif  yang baru dengan dibantu 

penambahan traffic light di beberapa lokasi yang berpotensi menimbulkan kemacetan 

serta penambahan petugas-petugas yang menertibkan lalu lintas. 

2. Penyediaan kelengkapan dasar fisik bagi para penghuni agar lingkungan berjalan 

sebagaimana mestinya telah dilakukan oleh PT Jaya Real Property Tbk seperti 

menyediakan jalan, drainase, lampu jalan, listrik, pasar, sekolah, rumah sakit, rumah 

ibadah. Hal ini lah yang menjadikan sebuah kawasan hunian menjadi hunian yang 

mandiri, hunian yang dapat memenuhi kebutuhan yang paling dasar bagi para 

penghuninya. Selain kelengkapan dasar fisik yang telah disebutkan diatas  PT Jaya Real 

Property Tbk juga dirasa perlu untuk  memberikan fasilitas penunjang yang berfungsi 

sebagai penyelenggaraa serta pengembangan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya. 

Fasilitas penunjang yang dimaksud telah disebutkan sebelumnya seperti perkantoran dan 

sentra-sentra komersil yang dapat meningkatkan nilai kehidupan masyarakat modern saat 

ini. Selain semua yang telah disediakan, kawasan hunian ini perlu menyediakan atau 

menambah beberapa fasilitas penunjang meskipun tanggapan penghuni cenderung baik 

dalam hal fasilitas penunjang yang telah disediakan, ada baiknya bahwa PT Jaya Real 

Property Tbk terus berupaya memberikan nilai lebih bagi para penghuninya. Fasilitas 

penunjang yang perlu disediakan ialah diantaranya taman luas yang berfungsi sebagai 

hutan kota, gelanggan olahraga/gelanggang remaja yang diperuntukan sebagai tempat 

menyalurkan energi berlebih dari para penghuni yang masih remaja, menambah armada 
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feeder busway yang dimiliki oleh PT Jaya Real Property Tbk serta menambah jam 

operasionalnya untuk melayani layanan transportasi dengan kualitas yang baik, 

menyediakan perpustakaan umum dengan akses informasi luas dan mudah yang 

diperuntukan bagi kalangan akademisi dan praktisi yang membutuhkan akses informasi 

untuk menunjang aktivitasnya.  

3. Hasil penelitian ini dapat dilihat bahwa rata-rata responden atau penghuni cenderung 

setuju dengan  pernyataan bahwa PT Jaya Real Property Tbk memberikan rumah yang 

sesuai dengan spesifikasi bahan bangunan yang ditawarkan sebelumnya, meskipun skor 

mean diurutan keempat dari lima indikator yang ditanyakan. Kemungkinan hal ini terjadi 

dikarenakan ada beberapa responden yang mengalami pengalaman tidak mengenakan 

mengenai kualitas bangunan yang penghuni dapatkan sehingga mempengaruhi 

penilaiannya. Untuk itu PT Jaya Real Property Tbk harus berkomitmen tinggi untuk 

meningkatkan kepercayaan konsumennya dengan memberlakukan quality control yang 

maksimal antara lain: pengawasan pembelian bahan bangunan yang sesuai dengan mutu 

standar yang ditentukan, pengawasan serta evaluasi secara ketat kinerja sumber daya 

manusia yang mengurusi proyek, pemilihan rekanan kontraktor yang baik (menghindari 

kontraktor yang bermasalah), serta memaksimalkan waktu yang dimiliki agar proses 

pembangunan sesuai dengan jadwal yang telah dijanjikan dan disepakati kedua belah 

pihak. 

4. Sebagian besar penghuni menilai bahwa PT Jaya Real property Tbk memberikan 

pelayanan yang baik ditandai dengan skor mean nya berada pada urutan kedua. Hal ini 

pun terbukti dengan pencapaian-pencapain layanan yang baik yang dilakukan oleh PT 

Jaya Real Property Tbk seperti suksesnya upaya penanggulangan banjir yang dilakukan 

dengan meletakan mesin pompa berkapasitas besar pada titik rawan banjir. Pencapaian 
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selanjutnya ialah cepatnya respon yang dilakukan dalam perbaikan, perbaikan jalan yang 

telah rampung pada akhir tahun 2012 terdiri dari perbaikan jalan yang rusak (patching), 

meratakan permukaan jalan yang tidak rata (leveling), dan terakhir melapisi jalan dengan 

overlay wearing course. Respon cepat ini lah yang kemungkinan besar memberikan 

penilaian positif responden atas layanan PT Jaya Real Property Tbk. Dengan begitu 

peningkatan layanan tetap harus dilakukan untuk meningkatkan penilaian responden 

terhadap PT Jaya Real Property Tbk. Layanan tersebut dapat berupa peningkatan layanan 

keamanan, layanan kebersihan, layanan perbaikan serta lainnya. Upaya pengingkatan 

layanan ini harus benar-benar cermat ditanggapi dengan serius. Misalnya untuk layanan 

keamanan; penambahan petugas keamanan seperti satpam lingkungan ataupan petugas 

keamanan dirasa perlu untuk meminimalisir kejahatan baik kejahatan ringan sampai 

dengan kejahatan yang berat, umumnya yang sering dirasakan oleh para penghuni ialah 

kejahatan ringan yang kerap terjadi seperti adanya pungli/upeti ke pihak tertentu bahkan 

preman ketika mereka sedang melakukan renovasi rumah, modus upeti/pungli ini 

umumnya dengan meminta sejumlah uang ketika truk bahan material masuk ke wilayah 

yang mereka anggap kekuasaan mereka. Tidak hanya penambahan personil petugas 

keamanan namun menciptakan mental petugas yang jujur pun harus dilakukan. 

5. Semenjak tahun 1979 kawasan hunian bintaro telah terbentuk, begitupun citra dari PT 

Jaya Real Property Tbk. Kecenderungan responden pada penilaian kesetujuan bahwa PT 

Jaya Real Property Tbk memiliki citra yang baik itu tinggi dengan rentang mean antara 

5.30 sampai dengan 6,13, walaupun begitu dari kelima indikator yang diajukan tingkat 

kesetujuan mengenai citra ini memiliki skor mean terendah. Sehingga perlu adanya 

upaya yang serius untuk membuat citra yang lebih baik lagi salah satunya ialah dengan 

cara menjalin hubungan yang baik dengan para calon konsumen dan konsumennya. 
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Menjalin hubungan yang baik bisa dilakukan dengan cara mendidik personality sales, 

menginformsikan nilai-nilai yang dimiliki perusahaan, memberikan benefit yang 

diharapkan oleh konsumen dengan fokus pada peningkatan kualitas produk ataupun 

layanan serta mengelola kepercayaan konsumen dengan sangat baik jangan sampai ada 

tindakan yang menciderai kerpercayaan tersebut. 
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BAB 5 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Kesimpulan 

 Berdasarkan pada model struktural, dari tiga hipotesis penelitian yang diajukan 

terdapat satu hipotesis yang tidak signifikan dan hasil dari model struktural tersebut 

dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Kualitas produk rumah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepuasan 

penghuni rumah dikawasan Bintaro yang dikelola oleh PT Jaya Real Property Tbk.  

2. Kualitas produk rumah berpengaruh secara positif namun tidak berpengaruh secara  

signifikan terhadap loyalitas penghuni rumah dikawasan Bintaro yang dikelola oleh PT 

Jaya Real Property Tbk.  

3. Kepuasan penghuni rumah berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas 

penghuni rumah dikawasan Bintaro yang dikelola oleh PT Jaya Real Property Tbk. 

 

5.2  Saran 

Penelitian ini tentu saja jauh dari kata sempurna dan memiliki berbagai 

keterbatasan sehingga masih memerlukan penyempurnaan untuk penelitian di masa yang 

akan datang. Oleh karena itu, berikut ini beberapa saran yang memungkinkan yang dapat 

diberikan untuk perusahaan dan untuk penelitian selanjutnya, antara lain : 

1. PT Jaya Real Property tbk harus lebih meningkatkan kualitas produk-produknya 

terutama perumahan melalui research and developing program yang berkesinambungan 

sehingga diharapkan hasil yang terus menerus meningkat seiring dengan ekspektasi 
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calon konsumen yang akan terus meningkat dan variasi setiap waktunya. Hal ini 

diperlukan untuk mendorong kepuasan serta loyalitas dari konsumennya, dimana telah 

dibuktikan dalam penelitian ini bahwa loyalitas penghuni dapat dipengaruhi oleh 

kepuasan serta kepuasan terlebih dahulu dibentuk oleh kualitas produk yang dinilai baik 

oleh penghuni rumah. 

2. Mengadakan penelitian serupa dengan mengganti objek penelitian dengan produk 

lainnya misalnya produk ruko (rumah dan toko) karena walaupun sama seperti rumah, 

ruko juga termasuk kedalam salah satu produk properti tetapi ruko berbeda dengan 

rumah dalam penggunaanya serta karakteristik penggunanya, hal ini akan menjadi 

pembahasan yang menarik untuk diteliti kedepannya. Selain mengganti produk, 

penelitian inipun bisa dikembangkan lebih lanjut dengan menambahkan variabel 

penelitian lainnya misalnya seperti variabel kualitas jasa karena konsumen sebagai 

penghuni akan merasakan layanan yang dilakukan oleh developer ketika proses 

pembelian terjadi ataupun layanan setelah proses pembelian, layanan setelah pembelian 

akan dinilai oleh penghuni sebagai kualitas jasa yang ditawarkan kepada penghuni dari 

developer, dengan begitu nantinya diharapkan penelitian ini akan mengukur dan menilai 

segala aspek yang berhubungan dan terkait sehingga diharapkan hasil penelitian yang 

mendalam serta bermanfaat. 
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LAMPIRAN I - Kuesioner 

PENGANTAR 

Nama saya Zeki Zulfikar Riandika, merupakan salah satu mahasiswa aktif di STIE 

Indonesia Banking School. Kuesioner ini diberikan dalam rangka penelitian untuk skripsi dengan 

judul Pengaruh Kualitas Produk Terhadap Kepuasan Penghuni Serta Loyalitas Penghuni 

Rumah, Studi Pada Kawasan Hunian Bintaro yang dikelola oleh PT Jaya Real Property 

Tbk Selaku Developer. Penelitian ini dilakukan untuk tujuan akademis semata, oleh karenanya 

saya mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi kuesioner ini dengan sejujurnya dan sebenar-

benarnya. Atas bantuan dan partisipasinya saya ucapkan terima kasih. 

Berilah tanda ( ) untuk setiap jawaban Anda. 

SCREENING QUESTION 

1. Apakah anda pernah membeli rumah dikawasan Bintaro yang dikelola oleh PT Jaya Real 

Property Tbk ? 

(  ) Ya (Silahkan melanjutkan ke pertanyaan sesudahnya) 

(  ) Tidak (Berhenti sampai disini. Terima kasih atas pastisipasi Anda) 

      2. Apakah sampai dengan hari ini anda masih menghuni rumah yang anda beli tersebut ?              

(  ) Ya (Silahkan melanjutkan ke pertanyaan sesudahnya)                                                          

(  ) Tidak (Berhenti sampai disini. Terima kasih atas pastisipasi Anda 

PROFIL RESPONDEN 

      1. Nama    : ________________________________________ 

2. Jenis kelamin Anda : 

(  ) Pria    (  ) Wanita 

3. Usia Anda saat ini : 

(  ) 20 - 30 tahun  (  ) 41 - 50 Tahun 

(  ) 31 - 40 tahun  (  ) > 51 tahun 

      4. Pekerjaan Anda saat ini : 

(  ) PNS    (  ) TNI / POLRI 

(  ) BUMN   (  ) Wiraswasta  

(  ) Pegawai Swasta  (  ) Lain - lain, sebutkan ________________ 
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Semakin besar angka jawaban yang anda pilih menunjukkan bahwa anda semakin setuju 

dengan pernyataan yang diberikan. Sangat Tidak Setuju <-1-2-3-4-5-6-7-> Sangat Setuju . 

No Pernyataan STS --------------- ST 

KUALITAS PRODUK 

1 Rumah yang anda huni memiliki kelayakan untuk 

dijadikan sebagai tempat tinggal   
1 2 3 4 5 6 7 

2 Rumah yang anda huni memiliki fitur-fitur tambahan 

yang dapat melengkapi fungsi rumah anda 
1 2 3 4 5 6 7 

3 Rumah yang anda huni memiliki kualitas bahan bangunan 

yang sesuai dengan spesifikasi yang di tawarkan oleh 

developer 

1 2 3 4 5 6 7 

4 Rumah yang anda huni memiliki layanan perbaikan dan 

perawatan rutin fasilitas yang dikelola oleh developer 

secara baik 

1 2 3 4 5 6 7 

5 Rumah yang anda huni memiliki persepsi atas citra 

developer yang baik 
1 2 3 4 5 6 7 

KEPUASAN 

1 Saya puas dengan PT Jaya Real Property Tbk selaku 

Developer dan dengan kinerjanya 
1 2 3 4 5 6 7 

2 Pilihan saya untuk membeli rumah yang dikelola oleh PT 

Jaya Real Property Tbk merupakan pilihan yang bijak 

(tepat) 

1 2 3 4 5 6 7 

Ketentuan untuk Pernyataan yang bertanda (*) ialah dimana semakin kekanan jawaban 

menunjukan bahwa anda semakin  Setuju sebaliknya semakin kekiri menunjukan bahwa anda 

semakin tidak setuju 

Sangat Tidak Setuju <-7-6-5-4-3-2-1-> Sangat Setuju.  

3 Jika saya bisa mengulang, saya akan membeli rumah dari 

developer lain selain PT Jaya Real Property Tbk* 
7 6 5 4 3 2 1 

4 Saya merasa keputusan saya untuk membeli rumah 

dari PT Jaya Real Property Tbk merupakan 

keputusan yang salah (Negative item, reverse code) 

7 6 5 4 3 2 1 

5 Saya tidak senang dengan apa yang telah saya pilih* 7 6 5 4 3 2 1 
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No Pertanyaan STS <-1-2-3-4-5-6-7--> SS 

LOYALITAS 

1 Saya berniat untuk tetap menghuni rumah yang saya 

tinggali sekarang dalam jangka waktu yang lama  
1 2 3 4 5 6 7 

2 Saya berniat untuk membeli rumah lagi dari PT Jaya Real 

Property Tbk 
1 2 3 4 5 6 7 

3 PT Jaya Real Property akan menjadi pilihan pertama saya 

dalam membeli rumah dimasa mendatang 
1 2 3 4 5 6 7 

4 Saya tidak akan membeli rumah dari developer lain jika 

PT Jaya Real Property Tbk memiliki produk baru (rumah) 

dipasar properti 

1 2 3 4 5 6 7 

5 Saya akan merekomendasikan PT Jaya Real Property Tbk 

kepada orang lain 
1 2 3 4 5 6 7 
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LAMPIRAN II - Hasil Uji Validitas Pre-Tes 

A. Kualitas Produk (KP) 

 

FACTOR   /VARIABLES KP1 KP2 KP3 KP4 KP5   /MISSING LISTWISE   /ANALYSIS 

KP1 KP2 KP3 KP4 KP5   /PRINT INITIAL KMO AIC EXTRACTION   /CRITERIA 

FACTORS(1) ITERATE(25)   /EXTRACTION PC   /ROTATION NOROTATE   

/METHOD=CORRELATION. 

 

 
Factor Analysis 

 
 

[DataSet3] C:\Users\Dell\Documents\SPSS\DATA PRETEST.sav 

 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .695 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 63.840 

df 10 

Sig. .000 

 

 

Anti-image Matrices 

  KP1 KP2 KP3 KP4 KP5 

Anti-image Covariance KP1 .400 -.196 -.200 .109 -.051 

KP2 -.196 .382 .124 -.237 -.120 

KP3 -.200 .124 .420 -.181 -.169 

KP4 .109 -.237 -.181 .499 .000 

KP5 -.051 -.120 -.169 .000 .500 

Anti-image Correlation KP1 .697a -.501 -.489 .244 -.115 

KP2 -.501 .638a .310 -.542 -.276 

KP3 -.489 .310 .658a -.396 -.370 

KP4 .244 -.542 -.396 .664a .000 

KP5 -.115 -.276 -.370 .000 .846a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

Pengaruh Kualitas..., Zeki Zulfikar Riandika, Ma.-Ibs, 2013



 

Total Variance Explained 

Compon

ent 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 3.167 63.343 63.343 3.167 63.343 63.343 

2 .698 13.958 77.301    

3 .537 10.743 88.043    

4 .416 8.313 96.357    

5 .182 3.643 100.000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

 

Component Matrix
a 

 Component 

 1 

KP1 .821 

KP2 .810 

KP3 .797 

KP4 .739 

KP5 .811 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components extracted. 

 

 

 

 

 

 

 

Pengaruh Kualitas..., Zeki Zulfikar Riandika, Ma.-Ibs, 2013



 

B. Kepuasan (K) 

 

FACTOR   /VARIABLES K1 K2 K3 K4 K5   /MISSING LISTWISE   /ANALYSIS K1 

K2 K3 K4 K5   /PRINT INITIAL KMO AIC EXTRACTION   /CRITERIA FACTORS(1) 

ITERATE(25)   /EXTRACTION PC   /ROTATION NOROTATE   

/METHOD=CORRELATION. 

 

 
Factor Analysis 

 
 

[DataSet3] C:\Users\Dell\Documents\SPSS\DATA PRETEST.sav 

 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .759 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 69.770 

df 10 

Sig. .000 

 

 

Anti-image Matrices 

  K1 K2 K3 K4 K5 

Anti-image Covariance K1 .535 -.197 -.068 -.023 -.083 

K2 -.197 .701 -.015 -.024 -.028 

K3 -.068 -.015 .644 -.147 .054 

K4 -.023 -.024 -.147 .214 -.171 

K5 -.083 -.028 .054 -.171 .240 

Anti-image Correlation K1 .869a -.322 -.116 -.069 -.232 

K2 -.322 .870a -.022 -.062 -.068 

K3 -.116 -.022 .807a -.397 .137 

K4 -.069 -.062 -.397 .688a -.754 

K5 -.232 -.068 .137 -.754 .702a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
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Total Variance Explained 

Compon

ent 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 3.125 62.493 62.493 3.125 62.493 62.493 

2 .755 15.106 77.599    

3 .569 11.373 88.972    

4 .426 8.511 97.483    

5 .126 2.517 100.000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

 

Component Matrix
a 

 Component 

 1 

K1 .797 

K2 .662 

K3 .679 

K4 .902 

K5 .881 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components extracted. 
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C. Loyalitas (L) 

 

FACTOR   /VARIABLES L1 L2 L3 L4 L5   /MISSING LISTWISE   /ANALYSIS L1 

L2 L3 L4 L5   /PRINT INITIAL KMO AIC EXTRACTION   /CRITERIA FACTORS(1) 

ITERATE(25)   /EXTRACTION PC   /ROTATION NOROTATE   

/METHOD=CORRELATION. 

 

 
Factor Analysis 

 
 

[DataSet3] C:\Users\Dell\Documents\SPSS\DATA PRETEST.sav 

 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .787 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 69.517 

df 10 

Sig. .000 

 

 

Anti-image Matrices 

  L1 L2 L3 L4 L5 

Anti-image Covariance L1 .543 -.237 -.065 -.055 .007 

L2 -.237 .529 -.143 .015 .065 

L3 -.065 -.143 .313 -.133 -.128 

L4 -.055 .015 -.133 .367 -.172 

L5 .007 .065 -.128 -.172 .430 

Anti-image Correlation L1 .815a -.442 -.158 -.123 .015 

L2 -.442 .735a -.350 .034 .135 

L3 -.158 -.350 .795a -.391 -.349 

L4 -.123 .034 -.391 .799a -.433 

L5 .015 .135 -.349 -.433 .782a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
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Total Variance Explained 

Compon

ent 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 3.168 63.358 63.358 3.168 63.358 63.358 

2 .941 18.829 82.188    

3 .387 7.731 89.918    

4 .276 5.524 95.442    

5 .228 4.558 100.000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

 

Component Matrix
a 

 Component 

 1 

L1 .742 

L2 .701 

L3 .903 

L4 .845 

L5 .773 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components extracted. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengaruh Kualitas..., Zeki Zulfikar Riandika, Ma.-Ibs, 2013



 

LAMPIRAN III - Hasil Uji Reabilitas Pre-Tes 

A. Kualitas Produk (KP) 

 

RELIABILITY   /VARIABLES=KP1 KP2 KP3 KP4 KP5   /SCALE('ALL VARIABLES') 

ALL   /MODEL=ALPHA   /SUMMARY=TOTAL. 

 

 
Reliability 

 
 

[DataSet3] C:\Users\Dell\Documents\SPSS\DATA PRETEST.sav 

 

 
Scale: ALL VARIABLES 

 

 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.853 5 
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B. Kepuasan (K) 

 

RELIABILITY   /VARIABLES=K1 K2 K3 K4 K5   /SCALE('ALL VARIABLES') ALL   

/MODEL=ALPHA   /SUMMARY=TOTAL. 

 

 
Reliability 

 
 

[DataSet3] C:\Users\Dell\Documents\SPSS\DATA PRETEST.sav 

 

 
Scale: ALL VARIABLES 

 

 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.793 5 
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C. Loyalitas (L) 

 

RELIABILITY   /VARIABLES=L1 L2 L3 L4 L5   /SCALE('ALL VARIABLES') ALL   

/MODEL=ALPHA   /SUMMARY=TOTAL. 

 

 
Reliability 

 
 

[DataSet3] C:\Users\Dell\Documents\SPSS\DATA PRETEST.sav 

 

 
Scale: ALL VARIABLES 

 

 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.845 5 
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LAMPIRAN IV - Assessment Of Normality  
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LAMPIRAN V - Observations farthest from the centroid (Mahalanobis distance) 

Observations farthest from the centroid (Mahalanobis distance) (Group number 1) 

       

Observation 
number 

Mahalanobis d-
squared p1 p2 

   45 25,218 0,047 0,994 
   97 24,696 0,054 0,98 
   10 24,635 0,055 0,933 
   47 24,627 0,055 0,837 
   65 24,482 0,057 0,726 
   58 24,298 0,06 0,611 
   64 24,224 0,061 0,467 
   32 23,967 0,066 0,385 
   66 22,762 0,089 0,601 
   48 22,746 0,09 0,47 
   92 22,481 0,096 0,425 
   74 22,178 0,103 0,4 
   38 22,059 0,106 0,323 
   50 21,569 0,12 0,375 
   33 20,642 0,149 0,608 
   78 20,471 0,155 0,567 
   77 20,412 0,157 0,483 
   68 20,096 0,168 0,506 
   51 19,806 0,18 0,524 
   13 19,652 0,186 0,489 
   89 19,488 0,192 0,461 
   22 19,479 0,193 0,37 
   54 19,368 0,198 0,326 
   101 19,176 0,206 0,318 
   87 18,962 0,215 0,322 
   104 18,69 0,228 0,353 
   39 18,516 0,237 0,345 
   69 18,457 0,239 0,29 
   94 18,255 0,249 0,297 
   103 18,136 0,256 0,272 
   49 18,05 0,26 0,236 
   35 17,915 0,267 0,221 
   41 17,773 0,275 0,211 
   83 17,689 0,279 0,182 
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86 17,547 0,287 0,174 
   44 17,403 0,295 0,168 
   55 17,256 0,304 0,164 
   36 16,922 0,324 0,229 
   18 16,905 0,325 0,178 
   85 16,896 0,325 0,133 
   88 16,844 0,328 0,106 
   34 16,706 0,337 0,103 
   11 16,688 0,338 0,075 
   17 16,579 0,345 0,068 
   52 16,353 0,359 0,084 
   76 16,255 0,365 0,075 
   90 15,964 0,384 0,11 
   14 15,912 0,388 0,088 
   4 15,382 0,424 0,217 
   71 15,322 0,429 0,187 
   63 15,146 0,441 0,204 
   24 15,093 0,445 0,173 
   82 14,915 0,458 0,191 
   3 14,815 0,465 0,179 
   9 14,667 0,476 0,187 
   62 14,377 0,497 0,26 
   79 14,33 0,501 0,221 
   96 14,269 0,505 0,193 
   8 13,603 0,556 0,491 
   5 13,394 0,572 0,545 
   12 13,239 0,584 0,565 
   37 13,236 0,584 0,488 
   30 13,171 0,589 0,451 
   40 12,987 0,603 0,49 
   99 12,515 0,64 0,709 
   43 12,337 0,653 0,74 
   2 12,332 0,654 0,673 
   46 12,039 0,676 0,768 
   100 12,022 0,677 0,711 
   21 11,808 0,694 0,761 
   73 11,764 0,697 0,717 
   80 11,725 0,7 0,667 
   28 11,577 0,711 0,681 
   6 11,559 0,712 0,613 
   56 11,463 0,719 0,592 
   20 11,322 0,729 0,601 
   27 11,139 0,743 0,636 
   15 11,055 0,749 0,605 
   31 10,862 0,762 0,645 
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60 10,772 0,769 0,617 
   93 10,614 0,779 0,632 
   75 10,441 0,791 0,654 
   67 10,403 0,794 0,588 
   23 10,139 0,811 0,667 
   84 10,131 0,811 0,579 
   42 10,129 0,812 0,481 
   102 9,768 0,834 0,622 
   59 9,725 0,837 0,548 
   95 9,682 0,839 0,472 
   7 9,655 0,841 0,384 
   81 9,581 0,845 0,327 
   19 9,576 0,846 0,236 
   72 9,569 0,846 0,16 
   1 9,325 0,86 0,185 
   29 9,145 0,87 0,18 
   57 8,635 0,896 0,335 
   98 8,628 0,896 0,226 
   26 6,724 0,965 0,968 
   25 6,467 0,971 0,965 
   53 6,467 0,971 0,912 
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LAMPIRAN VI - Model Fit Summary 

Model Fit Summary 

     

      CMIN 

     

      

Model NPAR CMIN DF P 
CMIN/

DF 

Default model 33 133,232 87 0,001 1,531 

Saturated model 120 0 0 
 

  

Independence model 15 813,129 105 0 7,744 

      RMR, GFI 

     

      Model RMR GFI AGFI PGFI 
 

Default model 0,063 0,861 0,809 0,625 
 

Saturated model 0 1 
 

  
 

Independence model 0,319 0,356 0,264 0,311 
 

      Baseline Comparisons 

     

      

Model 

NFI RFI IFI TLI 

CFI Delta1 rho1 Delta2 rho2 

Default model 0,836 0,802 0,936 0,921 0,935 

Saturated model 1 
 

1 
 

1 

Independence model 0 0 0 0 0 
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Parsimony-Adjusted Measures 

    

      Model PRATIO PNFI PCFI 
  

Default model 0,829 0,693 0,774 
  

Saturated model 0 0 0 
  

Independence model 1 0 0 
  

      NCP 

     

      Model NCP LO 90 HI 90 
  

Default model 46,232 18,984 81,435 
  

Saturated model 0 0 0 
  

Independence model 708,129 621,097 802,629 
  

      FMIN 

     

      Model FMIN F0 LO 90 HI 90 
 

Default model 1,281 0,445 0,183 0,783 
 

Saturated model 0 0 0 0 
 

Independence model 7,819 6,809 5,972 7,718 
 

      RMSEA 

     

      Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 
 

Default model 0,071 0,046 0,095 0,079 
 

Independence model 0,255 0,238 0,271 0 
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      AIC 

     

      Model AIC BCC BIC CAIC 
 

Default model 199,232 211,232 286,813 319,813 
 

Saturated model 240 283,636 558,475 678,475 
 

Independence model 843,129 848,584 882,939 897,939 
 

      ECVI 

     

      Model ECVI LO 90 HI 90 MECVI 
 

Default model 1,916 1,654 2,254 2,031 
 

Saturated model 2,308 2,308 2,308 2,727 
 

Independence model 8,107 7,27 9,016 8,159 
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LAMPIRAN VII - Estimates – Standarize Regression Weight 

Standardized Regression Weights: (Group number 1 - 
Default model) 

    

      Estimate 

Kepuasan <--- KP 0,535 

Loyalitas <--- KP 0,05 

Loyalitas <--- Kepuasan 0,598 

KP5 <--- KP 0,768 

KP4 <--- KP 0,587 

KP1 <--- KP 0,637 

KP3 <--- KP 0,625 

KP2 <--- KP 0,514 

K3 <--- Kepuasan 0,717 

K1 <--- Kepuasan 0,65 

K2 <--- Kepuasan 0,665 

K5 <--- Kepuasan 0,947 

K4 <--- Kepuasan 0,964 

L3 <--- Loyalitas 0,679 

L2 <--- Loyalitas 0,721 

L4 <--- Loyalitas 0,646 

L1 <--- Loyalitas 0,588 

L5 <--- Loyalitas 0,666 
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LAMPIRAN VIII - Hasil Perhitungan Construct Reability dan Variance Extracted 

        
Kode 

Standard 

Loading 

Standard 

Loading2 
ME 

Construct 

Reability 
Hasil C.R 

Variance 

Extract 

Hasil 

V.E 

Kualitas Produk 

KP1 0,637 0,405769 0,363 

0.840 Diterima 0.516 Diterima 

KP2 0,514 0,264196 0,486 

KP3 0,625 0,390625 0,375 

KP4 0,587 0,344569 0,413 

KP5 0,768 0,589824 0,232 

  9,803 1,994983 1,869 

Kepuasan 

K1 0,65 0,422500 0,350 

0.936 Diterima 0.752 Diterima 

K2 0,665 0,442225 0,335 

K3 0,717 0,461041 0,321 

K4 0,947 0,896809 0,053 

K5 0,964 0,929296 0,036 

  15,547 3,204919 1,057 

Loyalitas 

L1 0,588 0,345744 0,412 

0.964 Diterima 0.842 Diterima 

L2 0,721 0,519841 0.201 

L3 0,679 0,461041 0.226 

L4 0,646 0,417316 0.271 

L5 0,666 0,443556 0.304 

  10,890 2,187498 0,412 

Batas Nilai ≥   0.7   ≥   0.5   
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LAMPIRAN IX - Estimates – Regression Weight 

Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

    

        

      Estimate S.E. C.R. P Label 

Kepuasan <--- KP 0,654 0,168 3,901 ***   

Loyalitas <--- KP 0,066 0,17 0,386 0,699   

Loyalitas <--- Kepuasan 0,646 0,174 3,721 ***   

KP5 <--- KP 1,367 0,241 5,674 ***   

KP4 <--- KP 1,061 0,222 4,782 ***   

KP1 <--- KP 1 
   

  

KP3 <--- KP 1,11 0,221 5,014 ***   

KP2 <--- KP 0,937 0,218 4,293 ***   

K3 <--- Kepuasan 1,62 0,247 6,565 ***   

K1 <--- Kepuasan 1 
   

  

K2 <--- Kepuasan 1,148 0,187 6,156 ***   

K5 <--- Kepuasan 1,799 0,22 8,172 ***   

K4 <--- Kepuasan 1,924 0,233 8,253 ***   

L3 <--- Loyalitas 1,089 0,214 5,095 ***   

L2 <--- Loyalitas 1,218 0,231 5,28 ***   

L4 <--- Loyalitas 1,017 0,206 4,939 ***   

L1 <--- Loyalitas 1 
   

  

L5 <--- Loyalitas 1,634 0,325 5,033 ***   

 

 

 

- 
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LAMPIRAN X – Frequency analysis – mean and mode 

A. Kualitas Produk (KP) 

GET   FILE='C:\Users\Dell\Documents\SPSS\DATA MURNI.sav'. FREQUENCIES 

VARIABLES=KP1 KP2 KP3 KP4 KP5   /STATISTICS=MEAN MODE   

/ORDER=ANALYSIS. 

 
Frequencies 
[DataSet1] C:\Users\Dell\Documents\SPSS\DATA MURNI.sav 

 

Statistics 

  KP1 KP2 KP3 KP4 KP5 

N Valid 105 105 105 105 105 

Missing 0 0 0 0 0 

Mean 6.35 5.80 5.71 6.06 5.57 

Mode 7 6 6 6 6 

 

Frequency Table 

KP1 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 5 12 11.4 11.4 11.4 

6 44 41.9 41.9 53.3 

7 49 46.7 46.7 100.0 

Total 105 100.0 100.0  

 

KP2 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 4 3 2.9 2.9 2.9 

5 36 34.3 34.3 37.1 

6 45 42.9 42.9 80.0 

7 21 20.0 20.0 100.0 

Total 105 100.0 100.0  
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KP3 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 4 5 4.8 4.8 4.8 

5 35 33.3 33.3 38.1 

6 50 47.6 47.6 85.7 

7 15 14.3 14.3 100.0 

Total 105 100.0 100.0  

 

KP4 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 4 3 2.9 2.9 2.9 

5 20 19.0 19.0 21.9 

6 50 47.6 47.6 69.5 

7 32 30.5 30.5 100.0 

Total 105 100.0 100.0  

 

KP5 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 4 7 6.7 6.7 6.7 

5 42 40.0 40.0 46.7 

6 45 42.9 42.9 89.5 

7 11 10.5 10.5 100.0 

Total 105 100.0 100.0  
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B. Kepuasan (K) 
 

FREQUENCIES VARIABLES=K1 K2 K3 K4 K5   /STATISTICS=MEAN MODE    

/ORDER=ANALYSIS. 

 
Frequencies 
[DataSet1] C:\Users\Dell\Documents\SPSS\DATA MURNI.sav 

 

Statistics 

  K1 K2 K3 K4 K5 

N Valid 105 105 105 105 105 

Missing 0 0 0 0 0 

Mean 6.03 5.86 5.31 5.90 5.99 

Mode 6 6 5 7 7 

 
Frequency Table 
 

K1 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 4 4 3.8 3.8 3.8 

5 21 20.0 20.0 23.8 

6 48 45.7 45.7 69.5 

7 32 30.5 30.5 100.0 

Total 105 100.0 100.0  

 

K2 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 4 10 9.5 9.5 9.5 

5 22 21.0 21.0 30.5 

6 46 43.8 43.8 74.3 

7 27 25.7 25.7 100.0 

Total 105 100.0 100.0  
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K3 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 2 1 1.0 1.0 1.0 

3 6 5.7 5.7 6.7 

4 18 17.1 17.1 23.8 

5 35 33.3 33.3 57.1 

6 24 22.9 22.9 80.0 

7 21 20.0 20.0 100.0 

Total 105 100.0 100.0  

K4 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 3 1 1.0 1.0 1.0 

4 11 10.5 10.5 11.4 

5 25 23.8 23.8 35.2 

6 29 27.6 27.6 62.9 

7 39 37.1 37.1 100.0 

Total 105 100.0 100.0  

K5 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 3 1 1.0 1.0 1.0 

4 7 6.7 6.7 7.6 

5 26 24.8 24.8 32.4 

6 29 27.6 27.6 60.0 

7 42 40.0 40.0 100.0 

Total 105 100.0 100.0  
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C. Loyalitas (L) 
 

FREQUENCIES VARIABLES=L1 L2 L3 L4 L5   /STATISTICS=MEAN MODE   

/ORDER=ANALYSIS. 

 

Frequencies 
[DataSet1] C:\Users\Dell\Documents\SPSS\DATA MURNI.sav 

 

Statistics 

  L1 L2 L3 L4 L5 

N Valid 105 105 105 105 105 

Missing 0 0 0 0 0 

Mean 5.53 5.17 5.12 4.65 4.77 

Mode 6 5 5 4 5 

 
Frequency Table 

 

L1 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 3 1 1.0 1.0 1.0 

4 17 16.2 16.2 17.1 

5 28 26.7 26.7 43.8 

6 43 41.0 41.0 84.8 

7 16 15.2 15.2 100.0 

Total 105 100.0 100.0  

 

L2 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 3 2 1.9 1.9 1.9 

4 26 24.8 24.8 26.7 

5 38 36.2 36.2 62.9 

6 30 28.6 28.6 91.4 

7 9 8.6 8.6 100.0 

Total 105 100.0 100.0  
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L3 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 3 2 1.9 1.9 1.9 

4 24 22.9 22.9 24.8 

5 46 43.8 43.8 68.6 

6 25 23.8 23.8 92.4 

7 8 7.6 7.6 100.0 

Total 105 100.0 100.0  

 

L4 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 3 7 6.7 6.7 6.7 

4 43 41.0 41.0 47.6 

5 38 36.2 36.2 83.8 

6 14 13.3 13.3 97.1 

7 3 2.9 2.9 100.0 

Total 105 100.0 100.0  

 

L5 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 2 1.9 1.9 1.9 

2 4 3.8 3.8 5.7 

3 13 12.4 12.4 18.1 

4 23 21.9 21.9 40.0 

5 29 27.6 27.6 67.6 

6 23 21.9 21.9 89.5 

7 11 10.5 10.5 100.0 

Total 105 100.0 100.0  
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

Nama   : Zeki Zulfikar Riandika  

Alamat  : Pondok Kacang Prima, Blok E2/12A 

     Tangerang Selatan 15225 

Nomor Telpon : 0812-87864115 

Email   : zekizulfikar@hotmail.com 

DATA PRIBADI      

Tempat Tanggal Lahir : Tangerang, 6 September 1990 

Kewarganegaraan  : Indonesia 

Jenis Kelamin  : Pria 

Status Pernikahan  : Belum Menikah 

Agama   : Islam 

Kegemaran   : Menonton Film  

No. Identitas   : 3674030609900001 

IPK    : 3,25      

Pendidikan Formal 

STIE Indonesia Banking School : 2008-2013 

SMA Kartika X1   : 2005-2008 

SMP Negeri 1 Pondok Aren  : 2002-2005 

SD Negeri 1 Pondok Aren   : 1996-2002 

TK Aisyah     : 1995-1996 
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Pendidikan Non formal 

Tahun                  Kategori     Institusi 

2012          Pelatihan Penulisan Karya      P3M STIE Indonesia Banking School 

    ilmiah 

2012  Pelatihan Trade Financing  P3M STIE Indonesia Banking School  

2011  Pelatihan Credit Anaysis  P3M STIE Indonesia Banking School 

2011 Pelatihan Basic Treasury  Mata Air Management Consultant  

2010 Pelatihan Consumer Service   PT. e-Depro Management Consultance 

2009 Pelatihan Service Excellent     PT. e-Depro Management Consultance 

2011-2012 Kursus Bahasa Inggris  George Mason University 

2008-2011 Kursus Bahasa Inggris  The British institutes 

2007-2008 Bimbingan Belajar   Ganesha Operation  

2004-2005 Kursus Bahasa Inggris  Universal English Course 

Pengalaman Organisasi 

Tahun          Jabatan     Organisasi 

2009 Ka. Divisi Pendanaan IBS Super Cup   Senat STIE IBS 

2009 Divisi Penelitian dan Pengembangan   HMPS STIE IBS 

2007 Ketua Organisasi Siswa     OSIS SMA Kartika X1 

2004 Ketua Organisasi Siswa     OSIS SMPN 1 Pondok Aren 

2003 Ketua ekstrakurikuler Pramuka    Pramuka SMPN 1 Pondok Aren 

2001 Anggota Pramuka     Pramuka SDN 1 Pondok Aren 
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Pengalaman Kerja 

Tahun         Pekerjaan        Institusi 

2010 Orientasi Kerja/Magang   Bank Indonesia Purwokerto 

2009 Orientasi Kerja/Magang   BRI Unit Ajibarang 

Prestasi 

Tahun         Kategori        Institusi 

2011 Juara 1 Debat terbuka Mahasiswa Internal   HMPS STIE IBS 

2005 Peringkat 1 nilai tertinggi seluruh angkatan   SMA Kartika X1 

2005 Juara 1 Pakaian Adat      SMPN1 Pondok Aren 

2004 Peserta Terbaik dalam Kegiatan Latihan         Dinas Pendidikan  

 Dasar Kepemimpinan (LDK) OSIS Tingkat   Kabupaten Tangerang 

 SMP/SMA Dan PLS Se-Kabupaten  

 Tangerang 

2004 Juara 1 pembuatan proposal acara di LDK   Dinas Pendidikan 

 OSIS tingkat SMP/SMA dan PLS    Kabupaten Tangerang  

 Se-Kabupaten Tangerang      

2002     Peringkat 1 nilai tertinggi seluruh angkatan    SMPN1 Pondok Aren 
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