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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. 

1  PENDAHULUAN 
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. Dalam Agustinus Primandana (2010), 
Philip Kotler 6:14 : “Marketing is social and manajerial process by which individual and 
group obtain what they need and want through creating and exchangin products and 
value with others”, artinya pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial 
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. Penelitian ini terfokus pada rumah. Ketertarikan penulis 
akan dunia properti serta masih sedikitnya penelitian dibidang properti mendorong 
penulis untuk melakukan sebuah penelitian. 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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1.1 Ruang Lingkup / Pembatasan Masalah 

1. Hanya Indikator dalam Kualitas Produk yang dijadikan faktor dasar dalam penelitian 

ini. 

2. Responden yang diteliti adalah para penghuni rumah pada kawasan hunian Bintaro 

yang dikelola oleh PT Jaya Real Property Tbk di wilayah Tangerang. 

1.2  Perumusan Masalah        
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 ? 
 
1.3  Tujuan Penelitian 
1. Menganalisa pengaruh Kualitas produk terhadap tingkat Kepuasan penghuni  
2. Menganalisa pengaruh Kualitas Produk terhadap tingkat Loyalitas penghuni  
3. Menganalisa pengaruh tingkat Kepuasan penghuni terhadap tingkat Loyalitas 
Penghuni 

1.4 Manfaat Penelitian        
 Manfaat penelitian ini secara praktis bagi developer ialah diharapkan sebagai 
masukan (input) untuk meningkatkan kualitas produk perumahan yang dikembangkan. 
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 dimensi yang telah diteliti. Untuk 
kalangan akademisi, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat dijadikan pedoman 
dalam pembuatan penelitian dimasa mendatang dengan faktor lainnya yang mungkin 
menjadi ukuran baru dalam menilai tingkat kepuasan konsumen (penghuni 
perumahan). 

2 LANDASAN TEORITIS 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Kualitas Produk 
Beberapa definisi dari kualitas produk, sebagai berikut: 

1. 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).  

2. 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, 2008). 
Studi yang dilakukan oleh David Garvin (1987) dan Martinich (1997) didalam 

Hidayat (2009) dimana kualitas produk dibagi kedalam 5 elemen, yaitu :  
a. Performance (Performa), yaitu  menyangkut karakteristik operasi dasar 
b. Features (Fitur), yaitu item-item ekstra yang ditambahkan pada fitur dasar 
c. Conformance, yaitu kesesuaian kinerja dan mutu produk dengan standar 
d. Serviceability, yaitu kemampuan pelayanan seperti kemudahan servis atau 
perbaikan ketika dibutuhkan 
e. Image, yaitu kualitas yang dipersepsikan seperti citra dan reputasi. 
Lima dimensi yang dijelaskan diatas yaitu performance, features, serviceability, 

conformance dan image akan menjadi indikator pengukuran (variabel laten) dari 
kualitas produk. 
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2.1.2 Kepuasan Konsumen 
 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. Sedangkan menurut Oliver (1999), Kepuasan 
merupakan konsep dasar untuk tercapainya loyalitas didalam Nastiti dan 
Martoadmodjo (2007).  Gaspersz (2000) didalam Refina (2011). Secara umum faktor 
yang mempengaruhi kepuasan menurut Faktor-faktor pendorong kepuasan kepada 
konsumen dalam Handi Irawan (2007) adalah Kualitas Produk, Harga, Kualitas Jasa, 
Faktor emosional serta biaya atau kemudahan untuk mendapatkan produk. 
 
2.1.3 Loyalitas Konsumen 

Menurut kamus besar bahasa Indonesia didalam http://bahasa.kemdiknas.go.id    
loyalitas adalah kepatuhan. 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). Loyalitas konsumen secara umum dapat diartikan sebagai 

kesetiaan seseorang atas suatu produk, baik barang maupun jasa tertentu di suatu 
perusahaan. Indikator loyalitas  menurut Kotler & Keller (2006), antara lain:  
1. Repeat Purchase, merupakan sebuah kesetiaan dalam pembelian produk 
2. Retention, ialah ketahanan terhadap pengaruh negatif  mengenai produk dan 
perusahaan 
3. Referall, yaitu mereferensikan atau merekomendasikan secara total eksistensi suatu 
produk dan perusahaan. 

2.4  Penelitian Terdahulu 
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 
secara 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 
secara positif dan signifikan 
terhadap Loyalitas 

Zhang dan 
Fheng (2009)  

The Impact of Customer Relationship 

Marketing Tactics On Customer Loyalty 

Kepuasan berpengaruh 
secara positif dan signifikan 
terhadap Loyalitas 

Sumber: berbagai jurnal 

2.5 Rerangka Pemikiran 
Gambar 2.1 Rerangka Pemikiran 
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2.5  Hipothesis 
Hipothesis adalah dugaan sementara atau jawaban sementara atas 

permasalahan penelitian dimana memerlukan data untuk menguji kebenaran data 
tersebut, dugaan ini harus didasarkan atas satu atau beberapa dasar pemikiran yang 
diperoleh dari teori-teori yang diperoleh dari hasil-hasil penelitian dan dari buku-buku 
teks (Kountur, 2003). 

2.5.1 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 salah 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 

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/kerasan menghuni rumah tersebut. Rasa betah/kerasan tersebut akan 
memberikan efek yang positif bagi konsumen sendiri ataupun bagi pihak developer. 
Rasa betah/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 (1999:16) 
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, konsumen tersebut 
berpeluang menjadi pelanggan sesuai pernyataan diatas yang telah dikemukakan. 
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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 rumah nya, maka dia berpeluang menjadi loyal terhadap 
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 produsennya 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: 
Hipotesis 3 : Kepuasan penghuni berpengaruh secara positif dan signifikan 
terhadap Loyalitas penghuni 

3 METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Pemilihan Obyek Penelitian 
Objek penelitian dalam penelitian ini adalah loyalitas penghuni rumah 

dikawasan hunian Bintaro, sehingga yang menjadi subyek penelitiannya 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 dan 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 deskripsi, 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, 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. 

http://bahasa.kemdiknas.go.id/
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3.3  Jenis dan Sumber Data       
 Pengumpulan data akan dilakukan dengan memberikan sebuah kuesioner 
terstruktur yang diberikan kepada sampel dari sebuah populasi dan didesain untuk 
memperoleh informasi yang spesifik dari responden yang disebut survei (Malhotra, 
2004). Kuesioner yang dikembangkan  dalam penelitian ini akan terbagi dalam 
beberapa hal, antara lain : 
a. Identitas responden terdiri dari 4 pertanyaan ; nama responden, jenis kelamin  

responden, usia responden, pekerjaan responden. 
b. Bagian pertanyaan mengenai kualitas produk, terdiri atas 5 pertanyaan yang 

merupakan   
    pengembangan studi dari Garvin (1987) dan Martinich  (1997) didalam Hidayat 

(2009). 
c. 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). 
d. Bagian pertanyaan mengenai loyalitas, terdiri dari 5 pertanyaan yang menyakup hal 
    pertanyaan yang telah ditulis oleh You dan Donthu (2001) didalam Brakus  (2009). 

3.4 Populasi dan sample 
Populasi dalam penelitian ini adalah penghuni rumah dikawasan Bintaro yang 

dikelola oleh PT Jaya Real Property Tbk. Langkah-langkah penentuan sampel menurut 
Juliansyah (2012) adalah sebagai berikut: 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 
merupakan 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 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 pengumpulan data pada penelitian ini. Kriteria 
khusus dalam penentuan sampel di penelitian ini adalah sebagai berikut : a). 
Responden pernah melakukan pembelian rumah dikawasan Bintaro yang   dikelola 
oleh PT   Jaya Real Property Tbk, b). Responden masih menghuni rumah tersebut 
sampai saat ini. Langkah ketiga merupakan tahap dimana besarnya jumlah sampel di 
tetapkan.  

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 sempel 
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. 
 

Tabel 3.1. Definisi Operasional Variabel 

Variabel 
Laten 

Konsep Teori Indikator  

Kualitas 
Produk  

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

pertanda bahwa pelanggan 
akan lebih loyal (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 (1987:74) dan Martinich 
(1997:564) didalam Hidayat (2009:69) – Jurnal 
Manajemen dan Kewirausahaan 
 

 
 
 
 
 
 

Kepuasan 
Pelanggan  

kepuasan adalah perasaan 
seseorang yang senang 

ataupun kecewa dari hasil 
membandingkan sebuah 
persepsi kinerja produk 

dengan ekpektasi 
konsumen (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 
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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 

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 perangkat yang membantu 
menganalisis model SEM, perangkat 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  
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. 
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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, melambangkan hubungan kausalitas yang biasanya merupakan 

permasalahan penelitian dan juga dihipotesiskan 
b. Anak panah dua arah, melambangkan korelasi antara dua variabel eksogen dan 

mungkin juga korelasi antara dua indikator 
c. Bentuk elips, 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, melambangkan kesalahan pada masing-masing pengamatan. Nilai ini 

diberikan kepada setiap variabel observasi 
f. Huruf z, melambangkan kesalahan estimasi. Nilai ini diberikan kepada semua 

variabel endogen. Adapun model struktural dalam penelitian ini seperti pada gambar 
3.1, 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  
γ      : Refleksi variabel eksogen ataupun endogen  terhadap indikator-indikatonya 
β : Pengaruh langsung variabel endogen intervening terhadap variabel endogen 
terikat     
     
3. Pengukuran variabel laten eksogen dan endogen 
a. Model Pengukuran Kualitas Produk 

Gambar 3.2 Model Pengukuran Kualitas produk 

 

 

Sumber : dikembangkan sendiri oleh peneliti dengan menggunakan AMOS 21 

b. Model Pengukuran Kepuasan 

Gambar 3.3 Model Pengukuran Kepuasan 
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c. Model Pengukuran Loyalitas 

Gambar 3.2 Model Pengukuran Loyalitas 

 

 

 
Sumber : dikembangkan sendiri oleh peneliti dengan menggunakan AMOS 21 

4. Model persamaan struktural 
a. Persamaan model struktural 

Persamaan struktural dirumuskan untuk menyatakan hubungan antar variabel. 
Pada dasarnya persamaan struktural dibangun dengan pedoman sebagai berikut : 

 

Persamaan struktural dari model struktural pada gambar 3.1. dapat dinyatakan 
sebagai berikut: 

Loyalitas  = γ1 Kualitas Produk + β1 Kepuasan Pelanggan + Z2 
Kepuasan = γ1 Kualitas Produk + Z1 

b. Persamaan model pengukuran        
 Model Pengukuran untuk konstruk Eksogenous :  
KP1 = λKP1 Kualitas Produk  + e1   KP4 = λKP4 Kualitas Produk  + e4 
KP2 = λKP2 Kualitas Produk  + e2  KP5 = λKP5 Kualitas Produk  + e5 
KP3 = λKP3 Kualitas Produk  + e3       
 Model Pengukuran untuk konstruk Endogenous :  
K1 = λK1 Kepuasan  + e6    L1 = λL1  Loyalitas   + e11 
K2 = λK2 Kepuasan  + e7   L2 = λL2  Loyalitas   + e12 
K3 = λK3 Kepuasan  + e8    L3 = λL3  Loyalitas   + e13 
K4 = λK4 Kepuasan  + e9    L4 = λL4  Loyalitas   + e14 
K5 = λK5 Kepuasan  + e10    L5 = λL5  Loyalitas   + e15 

 
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 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 

Variabel Endogen = Variabel Eksogen + Variabel Endogen + Error 
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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 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/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-R2). 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). 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. 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 
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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 

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 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) 

4 ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1 Uji Validitas dan Reliabilitas (pretest) 

Tabel 4.1 Uji Validitas dan Reliabilitas (pretest) 

Variabel 

laten 
Indikator KMO SIG MSA 

Cummu

lative 

(%) 

Factor 

loading  
Kriteria  

Cronb

ach's 

Alpha 

Kriteria 

Nilai yang diisyaratkan >0.5 <0.05 >0.5 >60% ≥0.5 Valid 0.600 Realibel 

Kualitas 
Produk  

KP1 

0.695 0.000 

0.697 

63.343% 

0.821 valid 

0.853 
Realibel 

KP2 0.638 0.810 valid 

KP3 0.658 0.797 valid 

KP4 0.664 0.739 valid 

KP5 0.846 0.811 valid 

Kepuasan 

K1 

0.759 0.000 

0.869 

62.493% 

0.797 valid 

0.793 Realibel 

K2 0.870 0.662 valid 

K3 0.807 0.679 valid 

K4 0.688 0.902 valid 

K5 0.702 0.881 valid 

Loyalitas 

L1 

0.787 0.000 

0.815 

63.358% 

0.742 valid 

0.845 Realibel 

L2 0.735 0.701 valid 

L3 0.795 0.903 valid 

L4 0.799 0.845 valid 

L5 0.782 0.773 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 dan ketiga variabel yaitu kualitas produk, kepuasan penghuni serta 
loyalitas ditanyakan ke orang yang sama dan berbeda hasilnya akan cenderung tetap 
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atau konsisten, sehingga seluruh item indikator dari semua variabel yang diuji akan 
digunakan dalam tahap penelitian lebih lanjut dalam penelitian ini. 

4.2 Gambaran Objek Penelitian       
  Objek dalam penelitian ini adalah para penghuni rumah di kawasan 
Bintaro yang dikelola oleh PT Jaya Real Property Tbk. Prosentase jenis kelamin 
responden ialah pria sebesar 61% dan wanita 39%. Mayoritas responden dalam 
penelitian ini adalah responden yang berusia 41-50 tahun dengan prosentase sebesar 
34,3%, >51 tahun dengan prosentase sebesar 30,5%, usia 31-40 sebesar 25,7% lalu 
usia 20-30 tahun dengan prosentase sebesar 9,5%. 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%. 
 
4.2 Hasil Analisis Data 

4.2.1 Hasil Uji Normalitas Data 

Tabel 4.2 Assessment Of Normality 
 
  

 

 
 

Pada tabel 4.2 diatas, bahwa 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. 

4.2.2 Mendeteksi Adanya Outlier      

Tabel 4.3 Assessment Of Normality 

Observation number Mahalanobis d-squared p1 p2 

45 25,218 ,047 ,994 

97 24,696 ,054 ,980 

10 24,635 ,055 ,933 

47 24,627 ,055 ,837 

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

L5 1,000 7,000 -,387 -1,620 -,237 -,496 

L1 3,000 7,000 -,284 -1,188 -,672 -1,406 

L4 3,000 7,000 ,431 1,803 -,044 -,093 

L3 3,000 7,000 ,205 ,857 -,349 -,729 

L2 3,000 7,000 ,103 ,433 -,672 -1,406 

K4 3,000 7,000 -,530 -2,216 -,760 -1,589 

K5 3,000 7,000 -,610 -2,550 -,538 -1,124 

K2 4,000 7,000 -,474 -1,984 -,538 -1,125 

K1 4,000 7,000 -,482 -2,016 -,353 -,738 

K3 2,000 7,000 -,251 -1,050 -,520 -1,088 

KP2 4,000 7,000 ,014 ,059 -,753 -1,575 

KP1 5,000 7,000 -,564 -2,361 -,743 -1,555 

KP4 4,000 7,000 -,463 -1,935 -,305 -,639 

KP5 4,000 7,000 ,013 ,054 -,395 -,826 

KP3 4,000 7,000 -,104 -,436 -,395 -,826 

Multivariate      ,790 ,179 
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Observation number Mahalanobis d-squared p1 p2 

Hanya ditampilkan sebagian 

98 8,628 ,896 ,226 

26 6,724 ,965 ,968 

25 6,467 ,971 ,965 

53 6,467 ,971 ,912 

Berdasarkan tabel 4.2 diatas dapat dilihat bahwa tidak ada data yang 
menunjukan nilai kedua probabilitasnya (p1 dan p2) < 0,05 sehingga tidak ditemukan 
adanya outlier dalam data penelitian ini. Dengan tidak adanya ditemukannya outlier 
dalam data penelitian ini maka data tersebut secara keseluruhan layak untuk 
digunakan. 

 
4.2.3 Hasil Uji Kecocokan (Goodness Of Fit) 

Tabel 4.4 Hasil Penelitian Indeks Goodness Of 

(GOF) Hasil Perhitungan Kriteria 

Absolute-Fit Measure 

Statistic Chi-square (X²) 
P 

133,232               
0,001 

poor fit 

NCP 
46,232 

 (18,984;81,435) 
good fit 

GFI 0,861 marginal fit 

RMSEA 0,071 good fit 

ECVI 
d: 1,916 
s 2,308 

good fit 

CMIN/DF 1,531 good fit 

Incremental Fit Measure 

TLI 0,921 good fit 

NFI 0,836 marginal fit 

AGFI 0,809 marginal fit 

RFI 0,802 marginal fit 

IFI 0,936 good fit 

CFI 0,935 good fit 

Parsimonius Fit Measures 

PGFI 0,625 good fit 

PNFI 0,693 good fit 

AIC 
d: 199.232  
s:240,000 

good fit 

CAIC 
d: 319,813            

   s: 678,475 
good fit 
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Menurut Hair, et al (2006), jika ada satu atau lebih parameter yang telah fit 
maka model dinyatakan fit. Tabel 4.3 memberikan gambaran bahwa secara 
keseluruhan ukuran (absolute fit measures, incremental fit, dan parsimonious fit 
measures) model telah fit. 

4.2.4 Hasil Uji Validitas dan Reabilitas 

Tabel 4.4 Uji Validitas dan Reabilitas (lanjutan) 

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 

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 

 Dari hasil tabel 4.4 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 digunakan sebagai observed variable mampu menjelaskan variabel 

laten yang dibentuknya 

 
4.2.5 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 
4.5 sebagai berikut 

Tabel 4.5 Estimasi Parameter 

 

 
  

Estimate 

KP →  Kepuasan 0,654 

KP → Loyalitas 0,066 

Kepuasan →  Loyalitas 0,646 
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1. Kepuasan = 0,654 Kualitas Produk 
Pengaruh kualitas produk rumah terhadap tingkat kepuasan penghuni memiliki 

hubungan yang positif (+) dan searah. 

2. Loyalitas = 0,066 Kualitas Produk 
Pengaruh kualitas produk rumah terhadap tingkat loyalitas penghuni memiliki 

hubungan yang positif (+) dan searah.  

3. Loyalitas = 0,646 Kepuasan 
Pengaruh tingkat kepuasan penghuni terhadap tingkat loyalitas penghuni 

memiliki hubungan yang positif (+) dan searah. 

4.2.6 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). 

Tabel 4.6 Output Regression Weight 

 
  

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 

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: 

a). Hipothesis 1 : Kualitas Produk berpengaruh secara positif dan signifikan 
 terhadap kepuasan penghuni rumah dikawasan Bintaro 

Hasil pada penelitian ini menunjukan bahwa kualitas produk memiliki pengaruh 
yang positif dan signifikan terhadap kepuasan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang 
dilakukan oleh Hidayat didalam sebuah jurnal manajemen dan kewirausahaan tahun 
2009 yang menyimpulkan bahwa kualitas produk memiliki pengaruh yang positif dan 
signifikan 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 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. 
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b). Hipothesis 2 : Kualitas Produk berpengaruh secara positif tetapi tidak 
 signifikan terhadap loyalitas penghuni rumah dikawasan  

                                    Bintaro 
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. 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. 

c). Hipothesis 3 : Kepuasan penghuni rumah berpengaruh secara positif dan
 signifikan terhadap loyalitas penghuni rumah dikawasan  

                                   Bintaro 
Penelitian ini berhasil membuktikan bahwa adanya hubungan yang positif dan 

signifikan antara kepuasan dengan loyalitas, Hasil tersebut sejalan dengan penelitian 
yang dilakukan oleh Zhang dan Fheng (2009) yang menyatakan bahwa kepuasan 
berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap loyalitas. Disini terlihat bahwa 
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 (2007), Kepuasan 
merupakan konsep dasar dari Loyalitas. 

 
4.3 Implikasi Manajerial 

 Berdasarkan hasil tersebut, dapat diberikan masukan (input) bagi PT. Jaya 
Real Property Tbk sebagai pengelola atau developer dari kawasan hunian Bintaro yaitu 
: 
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 
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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 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. 

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 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 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, 
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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 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, 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. 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. 

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 : 
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a). Kualitas produk rumah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap 
kepuasan penghuni rumah dikawasan Bintaro yang dikelola oleh PT Jaya Real 
Property Tbk.  
b). Kualitas produk rumah berpengaruh secara positif tetapi tidak signifikan terhadap 
loyalitas penghuni rumah dikawasan Bintaro yang dikelola oleh PT Jaya Real Property 
Tbk.          
c). Kepuasan penghuni rumah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap 
loyalitas penghuni rumah dikawasan Bintaro yang dikelola oleh PT Jaya Real Property 
Tbk 

 
5.2 Saran 

Penelitian ini tentu jauh dari kata sempurna 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 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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