
PENGARUH PERSEPSI ATAS PRODUK DAN PELAYANAN TERHADAP
WORD OF MOUTH MELALUI KEPUASAN PENGHUNI RUMAH DI

KOMPLEKS PERUMAHAN CITRA RAYA KOTA MANDIRI SURABAYA

Denny Bernadus K.W.*)

ABSTRAK
Usaha  pemasar  untuk  lebih  memahami  kebutuhan  pelanggan  meningkat  secara

drastis selama dekade terakhir. Bagi perusahaan hal persepsi pelanggan atas performa produk
dan  pelayanan  yang  dipasarkan  memegang  peranan  sangat  penting  atas  keberhasilan
perusahaan.  Karena  penilaian  positif  pelanggan  atas  performa  produk  dan  pelayanan
merupakan  faktor  yang  menentukan  tercapainya  kepuasan  pelanggan.  Konsumen  yang
terpuaskan  akan  mempengaruhi  orang  lain  untuk  melakukan  pembelian  produk  tertentu,
sebaliknya konsumen yang tidak terpuaskan akan mempengaruhi orang lain untuk menunda
pembelian produk tertentu. Perilaku mempengaruhi orang lain dalam bentuk menyediakan
dan  menyampaikan  informasi  tentang  suatu  produk  atau  pelayanan  kepada  pihak  lain
merupakan perilaku word of mouth (WOM).

Permasalahan  yang  diangkat  dalam  penelitian  ini  adalah  :  (1)  Apakah  Persepsi
Penghuni atas Produk dan Pelayanan berpengaruh terhadap Kepuasan Penghuni Perumahan
Citra  Raya  Kota  Mandiri  Surabaya  ?,  (2)  Apakah  Persepsi  Penghuni  atas  Produk  dan
Pelayanan berpengaruh terhadap WOM Perumahan Citra Raya Kota Mandiri Surabaya ?, (3)
Apakah Persepsi Penghuni atas Produk dan Pelayanan (Service) berpengaruh terhadap Word
of Mouth melalui Kepuasan Penghuni sebagai variabel antara ?.

Variabel dalam penelitian ini meliputi persepsi atas produk, pesepsi atas pelayanan
sebagai  variabel  eksogen,  kepuasan  penghuni  perumahan  dan  WOM  sebagai  variabel
endogen.  Penelitian  ini  ditujukan  kepada  penghuni  perumahan  Citra  Raya  Kota  Mandiri
dengan  pengambilan  sampel  sebanyak  196  responden.  Sedangkan  teknik  pengambilan
sampel dengan menggunakan sampel acak proporsional. Untuk menguji hipotesis penelitian
dipergunakan analisis jalur (path analysis).  

Dari  penelitian  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  (1)  Persepsi  penghuni  rumah  atas
produk dan pelayanan mempunyai pengaruh nyata (signifikan) terhadap kepuasan dan WOM
penghuni perumahan di CitraRaya Kota Mandiri, (2) Persepsi penghuni rumah atas pelayanan
tidak  mempunyai  pengaruh  nyata  (signifikan)  terhadap  WOM  penghuni  perumahan  di
CitraRaya Kota
Mandiri, (3) Persepsi penghuni rumah atas produk dan pelayanan mempunyai pengaruh nyata
(signifikan) terhadap WOM di CitraRaya Kota Mandiri melalui kepuasan penghuni sebagai
antara,  (4)  Variabel  yang  mempunyai  pengaruh terbesar  terhadap WOM  secara  langsung
adalah  kepuasan  penghuni  perumahan,  (5)  Variabel  yang  mempunyai  pengaruh  terbesar
kepada kepuasan penghuni perumahan adalah persepsi terhadap atribut pelayanan.

Kata Kunci : Word of Mouth (WOM), Produk, Pelayanan, Perumahan CitraRaya Kota 
                     Mandiri
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I. PENDAHULUAN

Usaha  pemasar  untuk  lebih  memahami  kebutuhan   pelanggan  meningkat  secara

drastis selama dekade terakhir seiring dengan peningkatan persaingan. Bagi perusahaan hal

persepsi  pelanggan  atas  performa  jasa  dan  produk  yang  dikonsumsi  memegang  peranan

sangat  penting  atas  keberhasilan  perusahaan.  Karena  begitu  pentingnya  peran  pelanggan

terlebih didukung iklim usaha yang saat ini sangat kompetititf, maka posisi pelanggan makin

terasa sebagai raja (Kotler, 2000).

Lebih  dari  35  tahun  yang  lalu  tugas  utama  dan  pertama  dari  perusahaan  adalah

”menciptakan pelanggan”. Perkembangan teori pemasaran menjadi semakin lengkap seiring

ditemukannya  konsep  marketing  mix oleh  Borden dengan konsep  4P-nya  product,  price,

promotion dan  place (Borden,  1995).  Sejak  saat  itu  konsep  marketing  mix mendominasi

dalam setiap  perilaku  pemasaran  perusahaan.  Konsep  marketing  mix memfokuskan  pada

usaha bagaimana menciptakan kepuasan pelanggan. Pada konsep ini jika kepuasan pelanggan

telah dapat  tercapai  maka  selesailah tugas  pemasaran.  Karena pelanggan yang  puas  akan

cenderung untuk membeli lebih banyak dan memiliki sifat-sifat loyal terhadap produk dan

merk  (Gronroos,  1999).  Pentingnya  konsep  kepuasan  pelanggan  menyebabkan  setiap

perusahaan menyusun konsep dan strategi pemasaran produk dan jasa yang muaranya menuju

pada usaha menciptakan kepuasan pelanggan. Yang menjadi permasalahan bagi perusahaan

sekarang adalah bagaimana menciptakan kepuasan pelanggan. Konsumen akan memperoleh

buah  dari  keputusannya  dalam bentuk  pengalaman  konsumsi  (Johnson,1998).  Konsumen

akan memberikan penilaian terbaik atas produk dan jasa tertentu berdasarkan pengalaman

(Pirsiq,  1974).  Kepuasan  pelanggan  akan  timbul  dengan  sendirinya  dari  diri  konsumen

setelah melakukan pengukuran atas kualitas produk atau jasa berdasarkan persepsi konsumen

(Johnson,  1998).  Sehingga  akibat  dari  pengalaman  mengkomsumsi  produk  dan  jasa,

konsumen akan membangun atau memperbaharui persepsi atas kualitas produk atau jasa dan

melakukan evaluasi atas kepuasan konsumen.

Kepuasan konsumen akan memberikan akibat positif yaitu keuntungan dan  sebagai

sales personal bagi perusahaan. Konsumen yang terpuaskan akan mempengaruhi orang lain

untuk melakukan pembelian produk tertentu,  sebaliknya  konsumen yang tidak terpuaskan

akan  mempengaruhi  orang  lain  untuk  menunda  pembelian  produk  tertentu.  Perilaku
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mempengaruhi orang lain dalam bentuk menyediakan dan menyampaikan informasi tentang

suatu produk atau jasa kepada pihak lain merupakan perilaku word of mouth (WOM).

TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah Persepsi Penghuni atas Produk dan Pelayanan (Service)

berpengaruh  terhadap  Kepuasan  Penghuni  Perumahan  CitraRaya  Kota  Mandiri

Surabaya.

2. Untuk mengetahui apakah Persepsi Penghuni atas Produk dan Pelayanan (Service)

berpengaruh terhadap WOM Perumahan CitraRaya Kota Mandiri Surabaya.

3. Untuk mengetahui apakah Persepsi Penghuni atas Produk dan Pelayanan (Service)

berpengaruh terhadap Word of Mouth melalui Kepuasan Penghuni sebagai variabel

mediator.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Produk dan Hirarkhi Produk

Menurut Kotler (2000) produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke suatu

pasar untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan. Masih menurut Kotler (2000) ada lima

tingkatan produk dalam merencanakan penawaran pasar meliputi :

1. Core Benefit

           Jasa atau manfaat dasar yang sesungguhnya dibeli pelanggan.

2.  Basic Product

Pemasar harus mengubah manfaat ini tersebut menjadi produk dasar.

3.  Expected Product

Suatu set atribut dan kondisi yang biasanya disetujui atau diharapkan pembeli ketika

membeli produk yang bersangkutan.

4. Augmented Product

Pemasar  menyiapkan  suatu  produk  yang  ditingkatkan  yang  memenuhi  keinginan

pelanggan dan melampau harapan pelanggan.

5. Potential Product
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Produk potensial mencakup semua peningkatan dan transformasi yang akhirnya akan

dialami produk tersebut dimasa akan datang.

Gambar 1. Hirarki Produk

2.1.1. Dimensi Kualitas Produk

Menurut  David  Garvin  (Vincent  Gasperz,  1997)  kualitas  produk  ditentukan  melalui

delapan dimensi sebagai berikut :

1. Performance

Aspek  suatu  fungsional  suatu  barang  dan  merupakan  karakteristik  utama  yang

dipertimbangkan pelanggan dalam membelinya.

2. Feature

Aspek yang berguna untuk menambah fungsi dasar, berkaitan dengan pilihan-pilihan

produk dan pengembangannya.

3. Comformance

Tingkat  kesesuaian  terhadap  spesifikasi  yang  telah  ditetapkan  sebelumnya

berdasarkan  keinginan  pelanggan,  dan  merefleksikan  derajat  ketepatan  antara

karakteristik  desain  produk  dengan  karakteristik  kualitas  standar  yang  telah

ditetapkan.

4. Reliability

Probabilitas atau kemungkinan suatu barang dapat menjalankan fungsinya setiap kali

dipergunakan dalam periode waktu tertentu dan kondisi tertentu.

5. Durability

Refleksi umur ekonomis berupa daya tahan atau masa pakai barang.
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6. Serviceability

Karakteristik yang berkaitan dengan kecepatan, kompetensi, kemudahan dan akurasi

dalam memberikan layanan untuk perbaikan barang.

7. Aesthetics

Karakteristik  yang  bersifat  subyektif  mengenai  nilai-nilai  estetika  yang  berkaitan

dengan pertimbangan pribadi dan refleksi dari preferensi individu.

8. Fit and finish

Perasaan  pelanggan  mengenai  keberadaan  produk  tersebut  sebagai  produk  yang

berkualitas.

2.2. Pengertian dan Karakteristik Jasa

”Jasa” merupakan suatu kegiatan yang memiliki  beberapa unsur  ketakberwujudan

(intagibility)  yang  berhubungan  dengannya,  yang  melibatkan  beberapa  interaksi  dengan

konsumen  atau  dengan  properti  dalam  kepemilikannya,  dan  tidak  menghasilkan  transfer

kepemilikan. Empat kategori tawaran yang bervariasi dari barang murni hingga jasa murni :

barang fisik murni (contoh: sabun, pasta gigi, garam), barang fisik dengan jasa pelengkap

(contoh  :komputer),  jasa  utama  disertai  barang  dan  jasa  minor  (contoh  :  perjalanan

penerbangan kelasa satu), jasa murni (contoh : mengasuh bayi dan psikoterapi). Sedangkan

empat karakteristik yang paling sering dijumpai dalam jasa : tidak berwujud (jasa bersifat

abstrak),  heteroginitas (jasa  merupakan variabel  non standar  dan sangat  bervariasi),  tidak

dapat  dipisahkan (jasa  umumnya  dihasilkan  dan  dikonsumsi  pada  saat  bersamaan),  tidak

tahan lama (jasa tidak mungkin disimpan dalam persediaan).

2.2.1. Kualitas Jasa

Sepuluh faktor utama yang menentukan kualitas jasa menurut (Parasuman, Zeithaml

dan Berry, 1998) adalah : 

1. Realiability,  mencakup  dua  hal  pokok  yaitu  konsistensi  kerja  (performance)  dan

kemampuan untuk bisa dipercaya (dependability).

2. Responsiveness, yaitu kecepatan atau kesigapan karyawan dalam mebantu, melayani

atau menangani keluhan user.
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3. Competence,  artinya  kemampuan,  ketrampilan  dan  pengetahuan  yang  dimiliki

karyawan perusahaan agar daapt  memberikan jasa sesuai  dengan yang diinginkan

user.

4. Access, meliputi kemudahan untuk dihubungi dan ditemui.

5. Courtesy,  meliputi  sikap  sopan  santun,  respek,  perhatian  dan  keramahan  yang

dipunyai para contact personal.

6. Communication,  merupakan  kemampuan  melakukan  komunikasi  untuk

menyampaikan informasi kepada user atau memperoleh masukkan dari user.

7. Credibility,  meliputi  hal-hal  yang  berhubungan  dengan  kepercayaan  kepada

perusahaan seperti reputasi, prestasi dan sebagainya.

8. Security,  hal-hal yang berhubungan dengan rasa aman dari bahaya,  resiko keragu-

raguan. Aspek ini meliputi keamanan fisik (phisical safety).

9. Understanding/Knowing  The  Customer,  yaitu  usaha  untuk  memahami  kebutuhan

user.

10. Tangibles, yaitu bukti fisik dari jasa, bisa berupa fasilitas fisik (gedung, kenyamanan

ruangan, kelengkapan peralatan yang digunakan).

Kualitas harus dimulai dari kebutuhan pelanggan dan berakhir pada persepsi pelanggan.

Hal ini berarti bahwa citra kualitas yang baik bukanlah berdasarkan sudut pandang dari

penyedia  jasa,  melainkan  berdasarkan  persepsi  pelanggan  (Kotler,2000).  Pandangan

pelanggan terhadap kualitas jasa dapat dilihat pada Gambar 2.
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Gambar 2. Pandangan Pelanggan Terhadap Kualitas Jasa

Terbentuknya harapan konsumen terhadap suatu jasa dipengaruhi oleh :

1. Word of Mouth, saran atau rekomendasi dari orang lain

2. Personal Need,  pengalaman yang  pernah dirasakan pada waktu menerima jasa di

masa lalu

3. External Communication, penyedia jasa mengkomunikasikan tentang produknya

Selanjutnya pelanggan akan menilai kualitas jasa yang diterima dengan membandingkan

perbedaan  antara  yang  diharapkan  dengan  yang  diterima  yaitu  dengan

mempertimbangkan dimensi kulaitas jasa. 

2.3. Kepuasan Konsumen

Kepuasan  konsumen  lebih  baik  dipahami  dalam kerangka  yang  lebih  luas  yang

merupakan  rentang  dari  apa  yang  dilakukan  oleh  perusahaan  secara  internal  untuk

meningkatkan kualitas produk atau jasa dengan persepsi konsumen atas kualitas produk

atau jasa. Konsumen akan memberikan penilaian terbaik atas produk atau jasa tertentu

berdasarkan pengalaman  konsumen  sendiri.  Kepuasan  pelanggan akan timbul  dengan

sendirinya dari diri konsumen setelah melakukan pengukuran atas kulaitas produk atau

jasa berdasarkan persepsi konsumen (Johnson,1998).Konsep kepuasan pelanggan dapat

dilihat pada Gambar 3.

Gambar 3. Konsep Kepuasan Pelanggan
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2.3.1. Faktor-faktor yang membangun kepuasan konsumen

Faktor-faktor pembangun kepuasan konsumen adalah nilai harapan dari performansi

produk,  kualitas,  produk aktual,  persepsi  ekuitas  dan  atribut  dari  kausalitas.  Faktor  yang

sangat penting mempengaruhi kepuasan pelanggan adalah tingkat penampilan dari produk

(Mowen,  1995).  Performa,  lepas  dari  ekspektari  (harapan),  mempengaruhi  kepuasan

konsumen.  Jadi  actual  product  performance merupakan  faktor  pembangun  kepuasan

konsumen  terpenting  dan  tidak  bergantung  kepada  harapan  terhadap  penampilan

produk/kualitas,  persepsi kewajaran dan atribut penyebabnya  dalam membangun kepuasan

konsumen. Oleh karena itu penelitian ini hanya menggunakan  actual product performance

dalam mengukur kepuasan konsumen (Oliver dan Desarbo, 1999). Konsesus yang tercapai

menyatakan bahwa kualitas merupakan salah satu komponen dari kepuasan (Zeithmal and

Bitner, 2000).  Selain  itu  dipengaruhi  oleh  kualitas  produk (kualitas  barang atau  tangible

product) dan kualitas layanan, kepuasan konsumen dipengaruhi oleh harga. Harga yang tinggi

merupakan  keuntungan  tersendiri  bagi  konsumen.  Harga  yang  tinggi  memungkinkan

konsumen  kaya  mendapatkan  kepuasan  psikologis  dengan  membeli  dan  mengkomsumsi

barang-barang mahal. 

2.4. Komunikasi dari Mulut ke Mulut (Word of Mouth)

“WOM communication is the informal transmission of idea,comments opinion, and

information between two people, neither one of which is a markerter”.  Proses komunikasi

WOM terdapat dua elemen penting yaitu sender dan receiver dimana terdapat informasi yang

harus dipertukarkan satu sama lain. Penerima (receiver) mendapatkan informasi  mengenai

perilaku dan pilihan atas produk atau merk tertentu dimana hal ini merupakan informasi yang

sangat penting untuk melakukan pengambilan keputusan dalam penelitian produk atau merk

yang bersangkutan. Penerima juga penerima umpan balik mengenai perilaku umum mengenai

produk  atau  merk,  dimana  informasi  ini  akan  dipergunakan  untuk  menentukan  apakah

melanjutkan proses pengambilan keputusan terhadap produk bersangkutan.  Pemberi  pesan

(sender) memberikan tambahan kepercayaan terhadap produk tertentu atau pilihan perilaku

dengan memberikan alasan-alasan penting sehingga penerima (receiver) melakukan perilaku

yang sama dengan pemberi pesan (sender). Pemberi  pesan juga menerima manfaat secara

psikologis  dalam  bentuk  prestige,  pengakuan  dan  kemampuan  untuk  memberikan
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pertolongan  dengan  cara  memberikan  informasi  atau  opini  yang  mempengaruhi  perilaku

pembelian dari orang lain. Komunikasi WOM adalah paling penting dalam mempengaruhi

pembelian barang atau merk tertentu. Dalam penelitian ini WOM dua kali lebih efektif dalam

mempengaruhi pembelian jika dibandingkan dengan iklan di radio, empat kali dibandingkan

dengan  penjualan  pribadi  (personal  selling)  dan  tujuh  kali  dibandingkan  dengan  iklan

majalah dan koran seperti  ditunjukkan pada Gambar 3.  

Menurut  (Assel,1995)  menunjukkan  bahwa  komunikasi  bahwa  komunikasi  dari

mulut  ke  mulut  merupakan  hal  yang  sangat  penting  dalam mengahasilkan penjualan dan

hampir 80% dari 600 kasus pembelian dapat ditelusuri sebagai pengaruh WOM . Menurut

(Engel, and Blackwell,2001) menemukan bahwa 60% konsumen menyebutkan bahwa WOM

sebagai  faktor  yang  paling  berpengaruh dalam menggunakan  pusat  diagnostik  baru  yang

otomatis.  Studi  tentang  pentingnya  WOM  dalam  pemilihan  produk  atau  merk  dapat

ditunjukkan Tabel 1.
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Tabel 1. Studi tentang pentingnya WOM dalam pemilihan produk atau merk.

Teman  atau  relasi  atau  sejenisnya  dapat  mempengaruhi  keputusan  konsumen  dalam

pembelian produk, berdasarkan informasi yang diterima konsumen dari teman, relasi yang

bersangkutan.  Informasi  dari  teman  akan  lebih  dapat  dipercaya  dibandingkan  dengan

informasi  yang diperoleh dari iklan. Informasi yang diperoleh berdasarkan  word of mouth

communication (WOM communication) juga dapat mengurangi proses pencarian informasi.

Penyampaian pesan dan opini tentang suatu produk atau merk dalam proses WOM seringkali

diposisikan sebagai  pemimpin opini  (opinion leader).  Pemimpin  opini  adalah orang yang

didefinisikan mampu mempengaruhi keputusan orang lain. Proses komunikasi dari mulut ke

mulut  (WOM  communication)  dapat  digambarkan sebagi  sebuah proses komunikasi  yang

berjalan  antara  kepemimpinan  opini  (opinion  leaders)  dan  pengikut  (followers).  Kunci

kepentingan dalam siklus ini  adalah informasi  yang diberikan positif  atau negatif.  Proses

WOM dalam bentuk komunikasi dua arah (dua tahap). Keduanya  mendefinisikan ada dua

tahapan yang harus dilalui dalam proses WOM yaitu dari media massa ke pemimpin opini

selanjutnya pemimpin opini kepada pengikut (followers) (Baran, S.J.,2003). Pemimpin opini

lebih dapat mempengaruhi pengikut daripada langsung mendapatkan informasi melalui media

massa. Kesimpulannya,  pemimpin opini memposisikan diri sebagai perantara antara media

massa dengan konsumen lainnya.  Sebagian besar konsumen merupakan pengikut,  mereka

dipandang sebagai penerima informasi secara pasif. Pemimpin opini dan pengikut keduanya

daapt  saling  memberi  dan  menerima  informasi  mengklasifikasikan  konsumen  atas  WOM

dalam 4 (empat) klasifikasi : intergrasi sosial (socially integrated consumer), konsumen yang

bebas secara  sosial  (socially  independent  consumer),  konsumen  yang  berhubungan sosial

(socially dependent consumer) dan konsumen yang terisolasi secara sosial (socially isolated

consumer). Keempat kondisi tersebut dapat ditunjukkan pada Gambar 4.
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Gambar 4. Klasifikasi Konsumen berdasarkan WOM

WOM  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari  loyalitas  konsumen.  Loyalitas

konsumen merupakan manivestasi dan kelanjutan dari kepuasan konsumen walaupun tidak

mutlak merupakan hasil  kepuasan pelanngan. Loyalitas konsumen adalah bukti konsumen

yang selalu menjadi pelanggan, yang memiliki kekuatan dan sikap positif atas perusahaan.

2.5. Real Estate dan Urban Development

Real  estate atau  realestat  (dalam  bahasa  indonesia  baku)  diartikan  sebagai

“immovable property consisting of land, any natural resources, and buildings (contrasted

with  personal  estate)”. Realestat  sendiri  tidak  berbeda  dengan  bisnis  lainnya  yang

menghasilkan produk untuk dipasarkan,  namun bisnis realestat  mempunyai  satu keunikan

yaitu pada bahan baku yaitu  “tanah dan lokasi  tertentu” sehingga lokasi  tertentu tersebut

adalah  sesuatu  yang  unik  yang  tidak  ada  duanya  dalam bisnis  lainnya.  Perusahaan yang

bergerak  dalam bisnis  realestat  sendiri  disebut  pengembang  (developer).  Sejalan  dengan

pertumbuhan  ekonomi,  pertumbuhan  jumlah  penduduk  dan  perubahan  gaya  hidup,  maka

terutama  di  kota-kota  besar  akan terjadi  yang  disebut  Urban  Development.  Pertumbuhan

penduduk  menyebabkan  banyaknya  pasangan-pasangan  muda,  dengan  daya  beli  yang

terbatas,  yang  membutuhkan  tepat  tinggal  sendiri  dan  hal  tersebut  merupakan  suatu

permintaan (demand) di bidang perumahan. Kepemilikan rumah juga merupakan salah satu

sarana investasi  yang  pada saat  krisis  sekarang ini  cukup aman  dengan tingkat  expected

return yang dapat diharapkan. 

Bisnis properti akan sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro suatu negara.

Perekonomian negara membaik, dimanapun pada saat itu uang beredar mudah diperoleh dan

suku bunga bank relatif rendah, maka pada umumnya bisnis properti akan mengalami siklus
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naik. Pengembang pada umumnya menawarkan produknya dengan cara  pre selling, dimana

pengembang hanya menunjukkan peta lokasi dan gambar tanah sebagai dasar transaksi. Masa

boom properti akan ditandai dengan kenaikkan harga properti yang meningkat cukup tajam.

Kenaikkan harga dalam batas tertentu bukan membuat permintaan (demand) akan melemah

namun justru akan meningkat. Orang membeli properti dengan harapan akan mendapatkan

capital  gain dari  kenaikkan  harganya.  Karakter  pembelian  properti  oleh  konsumen  telah

mirip dengan karakter pembelian saham. Menurut Davis (2002) siklus properti  ditentukan

oleh hubungan dinamis antara properti komersial, kredit bank dan makro ekonomi, dimana

harga  properti  merupakan  variabel  autonomousyang  menimbulkan  ekspansi  kredit

dibandingkan  sebaliknya  dimana  kredit  perbankan  mempengaruhi  harga  properti.  Siklus

tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

Real Estat siklus :

Boom market :  increasing price

   funding available

   increasing construction

   excess finding

                           over building

   price concession

Recession :  saturated market

                           tightened funding

                           less construction

                           reduced buildings

   minimal construction

Recovery :  increasing absorption

                           stabilizing price

2.6. Hipotesis

Hipotesis penelitian adalah sebagai berikut :

1. Persepsi penghuni atas produk berpengaruh terhadap kepuasan penghuni perumahan

CitraRaya Kota Mandiri Surabaya.
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2. Persepsi  penghuni  atas  pelayanan  berpengaruh  terhadap  kepuasan  penghuni

perumahan CitraRaya Kota  Mandiri Surabaya.

3. Persepsi penghuni atas produk berpengaruh terhadap WOM di perumahan CitraRaya

Kota Mandiri Surabaya.

4. Persepsi  penghuni  atas  pelayanan  berpengaruh  terhadap  WOM  di  perumahan

CitraRaya Kota Mandiri Surabaya.

5. Persepsi penghuni atas produk dan pelayanan berpengaruh terhadap WOM melalui

kepuasan penghuni sebagai variabel antara di perumahan CitraRaya Kota Mandiri

Surabaya.

III. METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini berusaha mencari

hubungan antara persepsi atas produk dan pelayanan (variabel independen) terhadap word of

mouth (variabel independen). 

3.2. Identifikasi Variabel

Variabel-variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan atas 3

kelompok  variabel  yaitu  :  variabel  dependen/endogenous  (Y)  yaitu  kepuasan  penghuni,

variabel independen/exogenous (X) yaitu persepsi terhadap atribut produk (X1) dan persepsi

terhadap atribut pelayanan (X2) adalah persepsi penghuni rumah atas produk pelayanan yang

ditawarkan oleh CitraRaya Kota Mandiri Surabaya, dan variabel antara/endogenous (Z) yaitu

perilaku konsumen untuk melakukan kegiatan WOM.

3.3. Definisi Operasional Variabel 

Adapun definisi operasional variabel penelitian adalah sebagai berikut :

a. Variabel  bebas/exogenous  variable (X)  yaitu  persepsi  atas  produk dan  pelayanan

adalah persepsi penghuni rumah atas produk dan pelayanan yang ditawarkan oleh

CitraRaya Kota Mandiri Surabaya yaitu diukur dengan 2 variabel yaitu :

- Persepsi atas atribut produk (X1)

40                                                                                   Media MAHARDHIKA  Vol. 7 No.3 Mei 2009



Persepsi atas atribut produk (X1) yaitu persepsi konsumen berkaitan dengan

atribut yang berhubungan dengan produk CitraRaya Kota Mandiri Surabaya.

Penilaian  didasarkan  atas  indikator-indikator  sebagai  berikut:  (1)  kualitas

bangunan, (2) desain bangunan, (3) kemudahan akses lokasi CitraRaya Kota

Mandiri,  (4)  keberadaan  lokasi  CitraRaya  terhadap  kota  Surabaya,  (5)

fasilitas, dan (6) Lingkungan.

- Persepsi atas atribut pelayanan (X2) 

Persepsi  konsumen  berkaitan  dengan  atribut  yang  berhubungan  dengan

pelayanan  CitraRaya  Kota  Mandiri  Surabaya.  Penilaian  didasarkan  atas

indikator-indikatorsebagai  berikut:  (1)  aspek legal  (mis:  pengurusan  balik

nama sertifikat rumah/tanah), (2) purna jual rumah, dan (3) sistem layanan

manajemen Kota CitraRaya.

b. Variabel antara/endogenous variable (Y)  yaitu kepuasan penghuni. Kepuasan yang

diperoleh penghuni  rumah atas  penggunaan produk dan pelayanan  diberikan oleh

pihak CitraRaya Kota Mandiri Surabaya.

c. Variabel tak bebas/endogenous variable (Z) yaitu word of mouth (WOM), merupakan

perilaku  konsumen  untuk  melakukan  kegiatan  WOM. Diukur  dengan 2  indikator

perilaku yaitu  :  penilaian positif  dan negatif  terhadap perumahan CitraRaya  Kota

Mandiri.

3.4.  Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian diperlukan pengumpulan data dari variabel penelitian yang dipilih

melalui  suatu  proses  pengukuran.  Pengukuran  dapal  penelitian  ini  menggunakan  skala

Linkert  yang  menyatakan  persepsi   penghuni  CitraRaya  Kota  Mandiri.  Penilaian

menggunakan  skala  ordinal  dengan  menggunakan  5  (lima)  tingkatan  kategori  penilaian

konsumen.  Skala  penilaian  menunjukkan  pengukuran  tingkat  kesetujuan  atas  pertanyaan-

pertanyaan yang diberikan dimana skor 1 menunjukkan penilaian sangat  tidak setuju dan

skala 5 menunjukkan penilaian sangat setuju. Agar skala penilaian berubah dari skala ordinal

menjadi interval dipergunakan teknik Linkert, dimana skor variabel merupakan total skor dari

indikator-indikator penyusunnya.
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3.5.  Prosedur Pengumpulan Data

Instrumen  utama  yang  akan  dipakai  dalam  penelitian  ini  adalah  kuisioner/daftar

pertanyaan  terhadap  responden.  Kuisioner  penelitian  dibuat  mengacu  terhadap  variabel

penelitian  yang  telah  ditentukan  sebelumnya.  Penelitian  ini  dilakukan  terhadap  196

responden meliputi 12 kawasan perumahan yang dihuni di CitraRaya Kota Mandiri. Penilaian

atas produk dan pelayanan berarti menggambarkan persepsi perumahan atas atribut  produk

dan persepsi penghuni perumahan atas atribut pelayanan.

3.6.  Teknik Analisis

Teknik  analisis  yang  dipergunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  analisis  jalur  (path

analysis).  Analisis  jalur  (path  analysis)  merupakan  sebuah metode  analisis  statistik  yang

menungkinkan untuk memberikan suatu tafsiran atau interprestasi kuantitatif bagi hubungan

timbal balik dari sejumlah variabel dalam model. Tahap-tahap dalam analisis jalur sebagai

berikut :

1. Menentukan model antara sejumlah variabel eksogen dengan variabel endogen.

2. Menentukan koefisien korelasi dari semua variabel yang dipergunakan, baik antara

variabel  eksogen  maupun  dengan  variabel  endogen.  Koefisien-koefisien  lintas

dengan cara menghitung invers dari matriks korelasi.

3. Memasukkan koefisien jalur/lintas dalam persamaan :

Y = Py1X1 + Py2X2 + Py3X3

4.   Menentukan pengaruh sisaan (residual) yang tidak dapat dijelaskan dengan model 

      analisis jalur, sebesar Pye = yiriP1

4. Menyusun matriks pengaruh langsung dan tidak langsung dari variabel eksogen.

Analis  jalur/lintas  merupakan analisi  regresi  linear  untuk variabel-variabel  yang  telah

dibakukan (distandarisasi). Koefisien pat dipergunakan konstanta C.R, dimana konstanta C.R

(Critical Ratio) konstanta yang identik dengan t-hitung dalam analisis regresi. Jika nilai C.R

(Critical Ratio) lebih besar daripada t tabel, maka menunjukkan hubungan antar variabel-

variabel yang bersangkutan signifikan (mempunyai  pengaruh nyata) atau dengan kata lain

koefisien path.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
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4.1. Deskripsi Hasil Penelitian

Penelitian mengenai “Pengaruh Persepsi Atas Produk Dan Pelayanan Terhadap Word

Of  Mouth”  dilakukan  pada  penghuni  rumah  di  Kompleks  Perumahan  Citra  Raya  Kota

Mandiri  Surabaya.  Penelitian ini  dilakukan terhadap 196 responden meliputi  12 kawasan

perumahan yang dihuni di Citra Raya Kota Mandiri. Penilaian atas produk dan peyananan

berarti  menggambarkan  persepsi  penghuni  perumahan  atas  attribut  produk  dan  persepsi

penghuni perumahan atas atribut pelayanan. Penilaian atas produk diberikan atas 18 indikator

penelitian, sedangkan penilaian atas atribut pelayanan di Citra Raya Kota Mandiri diberikan

atas 3 indikator penelitian. Selain itu peneliti juga melakukan pengamatan terhadap indikator

produk yang telah baik di  mata  penghuni perumahan Citra Raya  Kota Mandiri  dan yang

masih harus diperbaiki oleh Manajemen Citra Raya Kota Mandiri. Serta indikator pelayanan

yang telah baik di mata penghuni perumahan di Citra Raya Kota Mandiri.

4.2. Analisis dan Pembuktian Hipotesis

Analisis  hasil  penelitian  menggunakan  pemodelan  hubungan  antara  variabel

penelitian dalam bentuk pengujian model path analysis.

Pada penelitian ini akan diteliti hubungan kausal dari sejumlah variabel pesepsi atas

atribut produk, persepsi atas atribut pelayanan sebagai variabel eksogen terhadap kepuasan

penghuni perumahan sebagai  variabel  intervening (variabel endogen) dilanjutkan terhadap

variabel  perilaku  WOM  sebagai  variabel  endogen.  Menyusun  model  berbasis  teori  yaitu

mengembangkan  sebuah  path  diagram  dengan  menggunakan  program  AMOS  yang

ditunjukkan pada Gambar 5.

Gambar 5. Diagram Path Pengaruh Persepsi Atas Produk Dan Pelayanan Terhadap WOM 

                  Dengan Kepuasan Penghuni Sebagai Variabel Antara.
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Model diatas menunjukkan adanya konstruk-konstruk eksogen dan konstruk endogen

sebagai berikut :

Konstruk eksogen pertama adalah persepsi atas atribut produk

Konstruk eksogen kedua adalah persepsi atas atribut pelayanan

Konstruk  endogen  pertama  adalah  kepuasan  penghuni  perumahan  dan  konstruk  endogen

kedua adalah perilaku WOM.

Dalam path analysis, model harus terdiri atas 3 jenis variabel yaitu variabel bebas,

variabel antara, dan variabel tidak bebas. Hasil pengujian kesesuian model dapat dilihat pada

Tabel 2.

Dari hasil pengujian model fit untuk 6 model maka menujukkan model 1 merupakan

model terbaik. Hasil pengolahan data dengan menggunakan AMOS juga mendaptkan mutiple

correlation antara dua model yang dibentuk (diambil model terbaik).

Model 1 = PRODUK + PELAYAN --------------- KEPUASAN

Model 2 = PRODUK + PELAYANAN + KEPUASAN ------------- WOM

Model  1  memiliki  multiple  correlations sebesar  29.3%  sedangkan  model  2

mempunyai  multiple  correlations sebesar  25.0%  (diambil  dari  model  terbaik)  sehingga

multiple correlations total model sebesar 54.3%, artinya model yang dibentuk dalam  path

diagram mampu  menerangkan  keragaman  sebesar  54.3%  sedangkan  sisanya  45.7%

diterangkan variabel lain yang belum masuk model (error/galat/kesalahan).

Hipotesis Model 1 yang berlaku H0 : βi = 0 (Koefisien path tidak signifikansi), H1 : βi

≠ 0 (Koefisien path signifikan), hasil secara lengkap pengujian signifikansi hubungan dalam

model dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Pengujian Signifikansi Hubungan Antara Variabel Model 1

Hubungan Variabel C.R t  tabel pada

α = 5 %

Kesimpulan

Produk – Kepuasan 5.611 1.658 H0 ditolak
Pelayanan - Kepuasan 2.578 1.658 H0 ditolak
Produk - WOM 5.650 1.658 H0 ditolak
Kepuasan - WOM 1.933 1.658 H0 ditolak

44                                                                                   Media MAHARDHIKA  Vol. 7 No.3 Mei 2009



Kesimpulan yang dihasilkan dari tabel 3 dimana nilai C.R (Critical Ratio) lebih besar

daripada t  tabel  sehingga hubungan semua variabel-variabel yang bersangkutan signifikan

(mempunyai pengaruh nyata) pada taraf signifikansi (α) sama dengan 5%.

Hasil path analysis (analisis jalur) secara lengkap dari model terbaik (model 1) dapat

dilihat pada Gambar 6.

Gambar 6. Hasil Path Analysis

Berdasarkan hasil analisis data penelitian menunjukkan :

1. Model hubungan kausal yang dibentuk dalam diagram path secara

empiris  mampu  menerangkan  pola  hubungan yang  dikembangkan  sebelumnya  secara

teoritis.  Persepsi  penghuni  rumah  atas  atribut  pelayanan  mempunyai  pengaruh  yang

positif  terhadap  terciptanya  kepuasan  penghuni  perumahan.  Koefisien  path yang

dihasilkan bernilai positif yang mana besarnya koefisien path untuk kedua variabel bebas

masing-masing  adalah 0.084 dan 0.150. Kedua variabel mempunyai pengaruh signifikan

terhadap kepuasan penghuni perumahan.

2. Adanya  pengaruh  signifikan  secara  langsung  dari  persepsi  atas

atribut  produk,  persepsi  atas  atribut  pelayanan  dan  kepuasan  penghuni  perumahan

terhadap perilaku WOM. Ketiganya mempunyai pengaruh positif. Koefisien path ketiga

variabel yang bernilai positif terhadap WOM. Ketiga variabel mempengaruhi  perilaku

WOM sebesar 25.0%, ditunjukkan dari multiple correlations sebesar 0.25.

3. Variabel  yang  memmpunyai  pengaruh  paling  besar  terhadap

perilaku  WOM  adalah  kepuasan  penghuni  perumahan.  Koefisien  path penghuni

perumahan sebesar 0.167 paling besar diantara koefisien path variabel lainnya terhadap

WOM.
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V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan dapat dibuat simpulan penelitian 

sebagai berikut :

1. Hasil pengujian koefisien path dari variabel produk dan pelayananan terhadap 

kepuasan penghuni perumahan yang memiliki taraf signifikansi di bawah 0.05.

2. Hasil pengujian koefisien path dari variabel produk terhadap WOM yang memiliki 

taraf signifikansi di bawah 0.05.

3. Hasil pengujian koefisien path dari ketiga variabel terhadap WOM yang memiliki 

taraf signifikansi dibawah 0.05.

4. Variabel yagn mempunyai pengaruh terbesar terhadap WOM secara langsung dengan

koefisen path terbesar 0.167.

5. Variabel yang mempunyai pengaruh terbesar kepada kepuasan penghuni perumahan 

dengan koefisien path terbesar 0.150.
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