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BAB I 

 PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH 

Indonesia merupakan sebuah negara yang sedang berkembang. Seiring 

dengan pertumbuhan ekonomi, perkembangan pembangunan perumahan setiap tahun 

mengalami peningkatan yang sangat cepat. 1 Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang 

stabil dalam kurun waktu 4 tahun ditunjukkan pada Tabel 1. 

 

 
 

Tabel 1. Indonesia GDP Annual Growth Rate 

 

Pertumbuhan ekonimi saat ini cenderung stabil dikisaran 5.2% - 5.3%. 

mesipun belum setinggi di tahun 2011 silam (6.8%), namun cukup mengindikasikan 

bahwa kondisi indonesia kini sedang dalam perekonomian yang membaik. Angka ini 

juga sudah jauh lebih baik ketimbang pertumbuhan ekonomi sebesar 4.8% di tahun 

2015 lalu 

 

 
1 http://rivankurniawan.com/2019/03/05/sektor-properti-di-2019/ diakses pada 

tanggal 28 Maret 2020. 

http://rivankurniawan.com/2019/03/05/sektor-properti-di-2019/
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Tabel 2. Indonesia GDP Per Capita 

 

 

Demikian halnya dengan GDP/Income per capita, dimana ketika di tahun 

2011 silam menembus USD 3000/tahun, saat ini terus bertumbuh dan sudah mencapai 

kisaran >USD 4,000/tahun. Dengan pendapatan per capita yang lebih besar, 

diharapkan akan semakin mendorong keberanian masyarakat kita untuk berinvestasi 

di properti.2 

Investasi di bidang properti nampaknya berbanding lurus dengan 

meningkatnya kepadatan penduduk sehingga diperlukan penanganan dengan 

perencanaan yang seksama disertai keikutsertaan dana dan sumber daya manusia. 

Karena perumahan merupakan kebutuhan dasar disamping sandang dan pangan yang 

harus dimiliki oleh masyarakat untuk kelangsungan hidupnya. 

Rumah yang ditawarkan oleh pengembang biasanya dalam kondisi yang 

belum terbangun, yaitu masih berupa kapling-kapling tanah. Pembangunan baru 

dimulai setelah ada calon pembeli yang memesan rumah. Sistem ini dinamakan pre 

project selling yaitu penjualan sebelum properti itu dibangun, dimana properti yang 

masih dalam bentuk gambar atau konsep. 

 
2 http://rivankurniawan.com/2019/03/05/sektor-properti-di-2019/ diakses pada 

tanggal 28 Maret 2020. 

http://rivankurniawan.com/2019/03/05/sektor-properti-di-2019/
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Dalam mekanisme penjualan konsep pre project selling, pengembang menawarkan 

brosur yang berisi perencanaan pembangunan properti tersebut termasuk fasilitas yang 

ada atau macam- macam gambar unit. 

Bisnis properti di Indonesia merupakan bisnis yang mengalami perkembangan secara 

signifikan. 3 Indeks Harga Properti di Indonesia 10 Tahun Terakhir (2007-2016) 

seperti ditunjukkan pada Gambar 1. 

 

Sejarah) 

 

Grafik 1: Indeks Harga Properti 10 Tahun Terakhir 

 

Terlihat dengan banyaknya pembangunan perumahan-perumahan baru dengan harga 

yang bersaing, pengembang bekerjasama dengan salah satu bank di Indonesia yang 

bisa membantu konsumen dalam hal pembiayaan yang disebut dengan KPR (kredit 

kepemilikan rumah). Selain itu komponen penunjang kepemilikan rumah juga 

semakin mudah serta menjangkau beragam lapisan masyarakat, contohnya dengan 

kucuran KPR (kredit kepemilikan rumah) yang melimpah. Hampir seluruh bank besar 

di Indonesia memiliki produk kredit kepemilikan rumah dengan beragam variasi 

pembiayaan. 

 
3 https://bolasalju.com/artikel/data-indeks-harga-properti-di-indonesia/ diakses pada 

https://bolasalju.com/artikel/data-indeks-harga-properti-di-indonesia/
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tanggal 28 Maret 2020. 

Tingkat persaingan di dunia bisnis saat ini khususnya di Indonesia sangat ketat, tidak 

terkecuali pada sektor properti yang mengalami perkembangan dan tumbuh dinamis 

adalah sektor rumah tinggal (rumah hunian) serta pusat pertokoan seperti kios dan ruko 

(rumah toko). Luas lahan produktif untuk sektor pertanian yang terus menurun sebagai 

akibat meningkatnya alih fungsi lahan menjadi lahan industri dan perumahan dan 

didorong pula oleh pertumbuhan penduduk, menyebabkan penyediaan perumahan 

semakin berkembang. Hal ini merupakan suatu peluang bisnis yang potensial untuk 

usaha di bidang properti. Pertumbuhan industri properti juga disebabkan banyak cara 

alternatif dalam kepemilikannya yang semakin mudah. Saat ini untuk mempunyai 

sebuah rumah atau properti tidak harus selalu dibeli secara tunai, akan tetapi dapat 

juga dengan makanisme pembiayaan atau kredit sehingga lebih meringankan 

konsumen untuk melakukan pembayaran. 

Kota Satelit atau Kota Penyangga adalah kota di tepi sebuah kota yang lebih besar yang 

meskipun merupakan komunitas mandiri, sebagian besar penduduknya tergantung 

dengan kehidupan di kota besar.4 Biasanya penghuni kota satelit ini adalah komuter 

dari kota besar tersebut ini, misalkan: 

a. Depok dan Bekasi adalah kota satelit dari Jakarta 

b. Gresik dan Sidoarjo adalah kota satelit dari Surabaya 

c. Binjai dan Lubuk Pakam adalah kota satelit dari Medan 

d. Maros dan Gowa adalah kota satelit dari Makassar 

 

Kota satelit merupakan daerah penunjang bagi kota-kota besar di sekitarnya 

dan merupakan jembatan masuk atau akses untuk menuju ke kota besar. Karena kota 

satelit juga berfungsi sebagai penunjang kota besar, maka implikasi dari pada kota 

satelit sebagai penunjang akan tampak pada hidup keseharian warganya. 

Kota satelit bisa juga sebagai pemasok barang-barang kebutuhan warga kota 

besar, karena semakin besar dan berkembangnya suatu kota maka sikap warganya 

untuk memproduksi barang-barang untuk kebutuhan mereka juga akan semakin turun. 

Karena hal inilah maka fungsi kota satelit sebagai kota penunjang kebutuhan hidup 

masyarakat kota juga akan semakin tampak. 

Pre Project Selling ini merupakan konsep pemasaran yang menjadi tren pada 

saat ini di Indonesia terutama bagi para pengembang proyek pemukiman (developer). 

Walaupun sebenarnya sejak tahun 1967, hukum Perancis telah berurusan dengan 

penjualan unit dari suatu rencana pembangunan menggunakan tipe perjanjian khusus, 

yang dikenal sebagai penjualan sebuah bangunan yang akan dibangun (a sale of a 

building to be constructed / vente d’immeuble a’construire). 
4 https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_satelit diakses pada tanggal Desember 2019. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kota
https://id.wikipedia.org/wiki/Depok
https://id.wikipedia.org/wiki/Bekasi
https://id.wikipedia.org/wiki/Jakarta
https://id.wikipedia.org/wiki/Gresik
https://id.wikipedia.org/wiki/Sidoarjo
https://id.wikipedia.org/wiki/Surabaya
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Binjai
https://id.wikipedia.org/wiki/Lubuk_Pakam
https://id.wikipedia.org/wiki/Medan
https://id.wikipedia.org/wiki/Maros
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Gowa
https://id.wikipedia.org/wiki/Makassar
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_satelit
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Kualitas pelayanan dapat diartikan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dan 

keinginan konsumen serta ketepatan penyampaiannya dalam mengimbangi harapan 

konsumen (Tjiptono, 2001). Kualitas pelayanan merupakan hal yang diperhatikan 

oleh para konsumen dalam mengambil keputusan. Ada beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhi keputusan pembelian, salah satunya adalah dari segi kualitas 

pelayanan. 

Kualitas pelayanan yang diberikan oleh perusahaan, yaitu bertujuan untuk 

memberikan kemudahan bagi konsumen. Setiap menjalankan proses bisnis baik 

barang maupun jasa, 

konsumen harus diberikan pelayanan yang baik karena kualitas pelayanan memiliki 

hubungan yang erat dengan keputusan pembelian. Perusahaan dapat mempertahankan 

usahanya dan mampu bersaing dengan pesaing lainnya apabila memberikan 

pelayanan yang baik.5 

Lokasi adalah tempat dimana orang-orang biasa berkunjung. Lokasi yang 

strategis mampengaruhi seseorang dalam menimbulkan keinginan untuk melakukan 

pembelian karena lokasinya yang strategis, terletak di arus bisnis, dan sebagainya. 

Keputusan tentang lokasi, baik untuk perusahaan manufaktur maupun perusahaan jasa 

bisa menentukan keberhasilan perusahaan Kesalahan yang dibuat pada saat ini dapat 

menghambat efisiensi. Lokasi usaha adalah hal utama yang perlu dipertimbangkan. 

Lokasi strategis menjadi salah satu faktor penting dan sangat menentukan 

keberhasilan suatu usaha. Dalam memilih lokasi usahanya, pemilik lokasi usaha harus 

mempertimbangkan faktor-faktor pemilihan lokasi, karena lokasi usaha akan 

berdampak pada kesuksesan usaha itu sendiri.6 

Pemilihan lokasi yang tepat dapat menentukan keberhasilan suatu bisnis. 

Pada lokasi yang tepat, sebuah gerai akan lebih sukses dibandingkan gerai lainnya 

yang berlokasi kurang strategis meskipun keduanya menjual produk yang sama, oleh 

pramuniaga yang sama banyak dan terampil. Apabila lokasi strategis, maka dapat 

dijangkau konsumen dengan mudah dan dapat menimbulkan kepuasan tersendiri. 

Ma’ruf (2006) menyatakan bahwa lokasi adalah faktor yang sangat penting dalam 

bauran pemasaran ritel. Lupiyoadi (2004) mengatakan bahwa lokasi adalah tepat 

dimana perusahaan harus bermarkas melakukan operasi. Kesalahan dalam memilih 

lokasi, maka akan mengakibatkan perusahaan rugi. 

Lokasi diartikan sebagai saluran distribusi untuk produk industri manufaktur 

sedangkan lokasi diartikan sebagai tempat pelayanan jasa untuk produk industri jasa 

(Hariyati, 2005:55). 
5 https://eprints.uny.ac.id/54142/1/ElienNiraPermatasari_15808147012.pdf diakses 

pada tanggal Desember 2019. 
6 Render dan Jay Heizer, Prinsip-Prinsip Manajemen Operasi(Jakarta:Salemba 

https://eprints.uny.ac.id/54142/1/ElienNiraPermatasari_15808147012.pdf
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Empat, 2001) hlm.33. 

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk menganalisis “PENGARUH 

STRATEGI PRE PROJECT SELLING, LOKASI DAN KUALITAS 

LAYANAN TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN DAN TRUST SEBAGAI 

VARIABEL INTERVENING PADA BISNIS PERUMAHAN DI WILAYAH 

KOTA SATELIT SURABAYA (GRESIK DAN SIDOARJO)”. 

 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengajukan rumusan 

masalah sebagai berikut : 

1. Apakah strategi pre project selling berpengaruh signifikan terhadap trust pada 

bisnis perumahan di wilayah kota satelit Surabaya (Gresik dan Sidoarjo)? 

2. Apakah lokasi berpengaruh signifikan terhadap trust pada bisnis perumahan di 

wilayah kota satelit surabaya (gresik dan sidoarjo)? 

3. Apakah kualitas layanan berpengaruh signifikan terhadap trust pada bisnis 

perumahan di wilayah kota satelit Surabaya (Gresik dan Sidoarjo)? 

4. Apakah strategi pre project selling berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

pembelian pada bisnis perumahan di wilayah kota satelit Surabaya (Gresik dan 

Sidoarjo)? 

5. Apakah lokasi berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian pada bisnis 

perumahan di wilayah kota satelit Surabaya (Gresik dan Sidoarjo)? 

6. Apakah kualitas layanan berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian 

pada bisnis perumahan di wilayah kota satelit Surabaya (Gresik dan Sidoarjo)? 

7. Apakah strategi pre project selling berpengaruh signifikan melalui trust terhadap 

keputusan pembelian pada bisnis perumahan di wilayah kota satelit Surabaya 

(Gresik dan Sidoarjo)? 

 

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan berdasarkan rumusan masalah, maka dapat diketahui tujuan dari 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk membuktikan dan menganalisis strategi pre project selling berpengaruh 

signifikan terhadap trust pada bisnis perumahan di wilayah kota satelit Surabaya 

(Gresik dan Sidoarjo) 

2. Untuk membuktikan dan menganalisis lokasi berpengaruh signifikan terhadap 

trust pada bisnis perumahan di wilayah kota satelit Surabaya (Gresik dan Sidoarjo) 

3. Untuk membuktikan dan menganalisis kualitas layanan berpengaruh signifikan 

terhadap trust pada bisnis perumahan di wilayah kota satelit Surabaya (Gresik dan 
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Sidoarjo) 

4. Untuk membuktikan dan menganalisis strategi pre project selling berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan pembelian pada bisnis perumahan di wilayah kota 

satelit Surabaya (Gresik dan Sidoarjo) 

5. Untuk membuktikan dan menganalisis lokasi berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian pada bisnis perumahan di wilayah kota satelit Surabaya 

(Gresik dan Sidoarjo) 

6. Untuk membuktikan dan menganalisis kualitas layanan berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan pembelian pada bisnis perumahan di wilayah kota satelit 

Surabaya (Gresik dan Sidoarjo) 

7. Untuk membuktikan dan menganalisis strategi pre project selling berpengaruh 

signifikan melalui trust terhadap keputusan pembelian pada bisnis perumahan di 

wilayah kota satelit Surabaya (Gresik dan Sidoarjo) 

 

1.4 MANFAAT PENELITIAN 

Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam tujuan penelitian, maka manfaat yang 

dapat diberikan adalah : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Memberikan kontribusi pengembangan ilmu pengetahuan mengenai strategi 

pemasaran terhadap pemasaran perumahan secara Pre Project Selling. 

b. Memberikan kontribusi pengembangan pengetahuan mengenai tingkat 

keberhasilan terhadap strategi pemasaran dalam mencapai sebuah target secara 

Pre Project Selling. 

2. Manfaat Praktis 

Agar masyarakat khususnya pengembang (developer) mengetahui akan strategi 

pemasaran dalam melakukan penjualan perumahan secara Pre Project Selling 

sehingga dikemudian hari dapat mengantisipasi dan terhindar dari kerugian yang 

akan terjadi. 
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~ Halaman Sengaja Dikosongkan ~ 
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BAB II  

TELAAH PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Pre Project Selling 

Berdasarkan teori hukum, Perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) merupakan 

hubungan hukum yang berada berada dalam lingkungan hukum diatur oleh undang-

undang mengandung suatu hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara dua 

orang atau lebih yang menimbulkan kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh 

prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.7 

Pre Project Selling merupakan penjualan sebelum proyek dibangun di mana 

properti yang dijual tersebut baru berupa gambar atau konsep. Dalam pelaksanaannya 

di Indonesia dilakukan penyesuaian sehingga ada pengembang proyek yang 

melaksanakan pre project selling sebelum prasarana dan sarana dibangun, tetapi ada 

juga yang memasarkan setelah sarana dan prasarana tersebut telah dibangun. 

Dalam melakukan pembelian, sebelumnya pembeli diharuskan memberikan 

uang muka atau jaminan pada pengembang untuk memastikan bahwa pembeli tersebut 

benar-benar menyetujui semua persyaratan yang telah ditunjukan pada pembeli 

tersebut. Dengan pembeli memberikan uang muka pada pengembang, proses 

pembangunan akan dilakukan atau dilaksanakan dengan menggunakan uang muka 

tersebut. 

Ada juga pembeli yang sudah meberikan uang muka pada pengembang 

namun pembangunan tidak juga dilakukan. Hal ini sebaiknya dipahami sebelum 

melakukan pembelian dan perlu adanya kontrak perjanjian terlebih dahulu di awal 

yang bertujuan untuk mengikat para pihak sebelum akta jual beli dibuat. Salah satu 

bentuk strategi pre project selling adalah sebagai berikut: 

a. Iklan 

merupakan sesuatu yang sangat penting dan sudah banyak dijalankan. Hal ini 

terlihat dari banyaknya tempat dimana kita bisa menemukan iklan atau promosi. 

Karena iklan merupakan alat publikasi yang ditujukan kepada khalayak umum agar 

produk, Usaha dan lainnya bisa dikenal orang banyak. 

 
7 Supriyadi, Kedudukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak Atas Tanah Dalam 

Perspektif Hukum Pertanahan, Jurnal ARENA HUKUM Volume 9, Nomor 2, 

Agustus 2016, hlm 216 
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b. Iklan 

merupakan sesuatu yang sangat penting dan sudah banyak dijalankan. Hal ini 

terlihat dari banyaknya tempat dimana kita bisa menemukan iklan atau promosi. 

Karena iklan merupakan alat publikasi yang ditujukan kepada khalayak umum agar 

produk, Usaha dan lainnya bisa dikenal orang banyak. 

c. Brosur 

suatu alat publikasi resmi dari perusahaan yang berbentuk cetakan, yang berisi 

berbagai informasi mengenai suatu produk, layanan, program dan sebagainya, 

yang dimana ditujukan kepada pasar sasaran atau sasaran tertentu. Cara 

menyampaikannya di bagikan secara gratis kepada pelanggan atau masyarakat 

dengan tujuan untuk memperkenalkan secara lebih jelas dan rinci mengenai 

produk, layanan, program dan sebagainya untuk membantu upaya pemasaran 

ataupun marketing public relations. 

 

2.1.2 Lokasi 

Menurut Kasmir (2006:129) “lokasi merupakan tempat melayani konsumen, 

dapat pula diartikan sebagai tempat untuk memajangkan barangbarang dagangannya”. 

Konsumen dapat melihat langsung barang yang dijual baik jenis dan jumlah maupun 

harganya. Dengan demikian konsumen dapat lebih mudah memilih dan bertransaksi 

atau melakukan pembelanjaan terhadap produk yang ditawarkan secara langsung. 

Salah satu faktor penting dalam mendirikan toko adalah lokasi toko tersebut. 

Memilih lokasi berdagang merupakan keputusan penting untuk bisnis yang harus 

membujuk pelanggan untuk datang ke tempat bisnis untuk memenuhi kebutuhannya. 

Menentukan lokasi bisnis ritel tidak mudah karena membutuhkan pertimbangan yang 

teliti dan informasi yang benar agar dapat menetapkan keadaan lingkungan yang akan 

datang apabila perusahaan melakukan usaha. 

Pemilihan lokasi merupakan nilai investasi yang paling mahal karena lokasi 

bisa dikatakan menentukan ramai atau tidaknya pengunjung. Lokasi usaha yang 

berada di pinggir jalan atau pada tempat yang strategis cukup menarik pelanggan. 

Tujuan bagi penentuan lokasi yang tepat bagi perusahaan agar dapat beroperasi 

dengan efisien dan dapat mencapai sasaran 

yang telah ditetapkan. 

Berikut adalah salah satu yang bisa mempengaruhi lokasi adalah: 

a. Place 

Adalah hal-hal yang berhubungan dengan letak maupun posisi. Sebaiknya letak 

sebuah bangunan dekat dengan pusat keramaian atau dekat dengan daerah yang 

terjangkau seperti pusat perbelanjaan, tol, dll. 
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b. Luas Lahan Parkir 

Mempunyai tempat parkir yang bagus, nyaman, dan aman baik untuk kendaraan 

roda dua maupun roda empat 

c. Accessibility 

kemudahan mengakses tujuan yang dapat memberikan kenyamanan beraktivitas. 

d. Visibility 

Agar mempermuda konsumen untuk menemukan bangunan yang mudah dilihat 

dan diketahui oleh banyak orang 

Suatu lokasi disebut strategis bila berada dipusat kota,  kepadatan populasi, 

kemudahan mencapainya menyangkut kemudahan  transportasi  umum, kelancaran  

lalu lintas dan arahnya tidak membingungkan konsumen. Sejalan dengan 

menjamurnya bisnis atau usaha yang menawarkan produk atau jasa yang sejenis, 

perbedaannya yang sangat tipis sekalipun pada lokasi dapat berdampak kuat pada 

pangsa pasar dan kemampulabaan sebuah produk. Disamping itu, keputusan 

pemilihan suatu lokasi juga mencerminkan komitmen jangka panjang perusahaan 

dalam hal keuangan, karena merubah lokasi  yang buruk kadangkala sulit dilakukan 

dan sangat mahal. 

Dalam pemilihan lokasi itu, manajemen puncak perlu memperhatikan 

pertimbangan berikut: 

1. Lokasi itu berkaitan dengan investasi jangka panjang  yang  sangat  besar 

jumlahnya yang berhadapan dengan kondisi-kondisi yangpenuh Ketidak pastian. 

2. Lokasi itu menentukan suatu kerangka pembatas atau kendala operasiyang 

permanen (mencakup undang-undang, tenaga kerja, masyarakat, dan lain-lain) dan 

kendala itu mungkin sulit dan mahal untuk diubah. 

3. Lokasi  mempunyai  akibat yang  signifikandengan  posisi   kompetitif  perusahaan,  

yaitu  akan  meminimumkan  biaya  produksi  dan  juga   biaya pemasaran keluaran 

yang dihasilkan. 

 

2.1.3 Kualitas Layanan 

Tjiptono (2009:59) menyatakan, service quality merupakan tingkat 

keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk 

memenuhi keinginan pelanggan. Tjiptono dan Chandra (2009:119) menyatakan, 

keunggulan layanan dapat dibentuk melalui pengintegrasian empat pillar service 

excellence yang saling berkaitan erat, yaitu: kecepatan, ketepatan, keramahan dan 

kenyamanan pelayanan. 

Menurut Mowen, dkk (2002) Pelayanan merupakan suatu usaha untuk 

memenuhi kebutuhan dengan memberikan kualitas pelayanan yang sebaik mungkin 
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terhadap apa yang diperlukan pelanggan, dengan adanya kualitas pelayanan yang 

baik, maka pelanggan akan memperoleh barang dan jasa untuk memenuhi 

kebutuhannya. Kualitas pelayanan yang baik menjadi hal yang sangat penting dalam 

usaha ritel. Pelanggan akan menyukai pelayanan yang 

diberikan sehingga pada akhirnya pelanggan akan datang kembali dan melakukan 

pembelian ulang. 

Kasmir (2005) mengatakan bahwa pelayanan adalah sebagai tindakan atau 

perbuatan seseorang atau organisasi untuk memberikan kepuasan kepada 

nasabah.Menurut Parasuraman dan Valerie (2001) keberhasilan perusahaan 

dalammemberikan kualitas pelayanan kepada para pelanggannya meliputilima 

dimensi pelayanan, yaitu: 

1) Tangibles (bukti fisik) 

Tangibles atau bukti fisik adalah bukti fisik dari layanan, bisa berupa fasilitas fisik, 

perlengkapan dan peralatan yang digunakan dan sarana komunikasi. Contoh: 

bangunan. 

2) Reliability (keandalan) 

Reliability atau keandalan adalah kemampuan perusahaan untuk memberikan 

pelayanan yang dijanjikan dengan segera, akurat dan memuaskan. Contoh: 

melayani dengan segera dan akurat. 

3) Responsiveness (ketanggapan) 

Rensonsiveness atau ketanggapan adalah keinginan untuk membantu para 

konsumen dan memberikan pelayanan dengan cepat, tepat dan informasi yang 

jelas. Contoh: cepat tanggap terhadap apa yang diinginkan konsumen 

4) Assurance (jaminan atau kepastian) 

Assurance atau jaminan atau kepastian adalah mencakup pengetahuan, 

kemampuan, kesopanan dan sifat dapat dipercaya, bebas dari risiko bahaya dan 

keragu-raguan. Contoh: pengetahuan tentang barang yang dijual. 

5) Empathy (Empati) 

Empathy yaitu meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan komunikasi yang 

baik, perhatian pribadi dan memenuhi kebutuhan para konsumen. Contoh: 

komunikasi yang baik. 

 

2.1.4 Trust 

Trust merupakan suatu pondasi dalam sebuah proses bisnis, Suatu transaksi 

antara dua pihak atau lebih akan terjadi dan bisa dipertanggungjawabkan apabila kedua 

belah pihak saling mempercayai. Trust dalam sebuah bisnis tidak dapat muncul secara 

instan, melainkan harus dibangun sejak awal sebuah bisnis berdiri (Hendrata,2013). 

Trust konsumen adalah persepsi dari sudut pandang konsumen akan kehandalan 
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penjual dalam pengalaman dan terpenuhinya harapan dan kepuasan konsumen 

(Firdayanti, 2012). 

Ganesan dalam Sinaga (2016) menyebutkan bahwa kepercayaan sebagai 

kredibilitas. Dalam penelitiannya kredibilitas sebagai sejauh mana pembeli percaya 

bahwa pemasok memiliki keahlian untuk melakukan aktivitas secara efektif dan 

handal. Ia juga mengatakan bahwa kepercayaan berhubungan dengan niat perusahaan 

untuk mengandalkan mitra pertukaran mereka. 

Trust sangat penting dalam hal perdagangan dimana kedua bela pihak antara 

penjual dan pembeli mengalami yang namanya kesepakatan bersama dalam suatu 

transaksi, tentunya kesepakatan tersebut didasari dari 2 sudut pandang yang berbeda, 

pertama dari sudut pandang pembeli, dengan pandangan konsumen akan kehandalan 

penjual dalam pengalaman dan terpenuhinya harapan dan kepuasan konsumen 

sedangkan dari sudut pandang penjual, dibangun oleh pelaku bisnis dapat menarik 

minat konsumen untuk berbelanja. Ada beberapa faktor trust, salah satunya yaitu: 

a. Kejujuran 

b. Kebijakan 

c. Kopetensi 

 

2.1.4.1 Karakteristik Kepercayaan 

Menurut Donni Juni (2017,p.118) kepercayaan  dibangun  atas  sejumlah 

karakteristik. Berbagai karakteristik yang berkenaan dengan kepercayaan adalah 

sebagai berikut: 

1. Menjaga Hubungan 

Konsumen yang percaya akan senantiasa menjaga hubungan yang baik antara 

dirinya dengan perusahaan karena ia menyadari bahwa hubungan yang baik akan 

memberikan dampak yang menguntungkan bagi dirinya. 

2. Menerima Pengaruh 

Konsumen yang memiliki kepercayaan yang tinggi akan mudah dipengaruhi 

sehingga biaya perusahaan/pemasaran untuk program pemasaran menjadi semakin 

murah. 

3. Terbuka dalam Komunikasi 

Konsumen yang memiliki kepercayaan tinggi terhadap perusahaan akan 

memberikan informasi yang konstruktif bagi perusahaan sehingga arus informasi 

menjadi tidak tersendat. 

4. Mengurangi Pengawasan 

Konsumen  yang  percaya  biasanya  jarang   mengkritik   sehingga   ia mengurangi 

fungsi pengawasan nya terhadap perusahaan/pemasar. 
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5. Kesabaran 

Konsumen  yang  percaya  akan  memiliki  kesabaran  yang  berlebih dibandingkan 

dengan konsumen biasa. 

6. Memberikan Pembelaan 

Konsumen yang percaya akan memberikan pembelaan kepada 

perusahaan/pemasar ketika produk  yang  dikonsumsinya  dikritik  oleh kompetitir 

atau pengguna lainnya. 

7. Memberi Informasi yang Positif 

Konsumen yang percaya akan selalu memberikan informasi yang positif dan 

membangun bagi perusahaan. 

8. Menerima Risiko 

Konsumen  yang  percaya  akan  menerima  resiko  apapun  ketika  ia  memutuskan 

untuk menggunakan produk yang dihasilkan oleh perusahaan. 

9. Kenyamanan 

Konsumen yang percaya akan melakukan pembelian secara berulang -ulang 

karena ia percaya bahwa perusahaan/pemasar memberikannya kenyamanan untk 

mengkonsumsi produk dalam jangka pendek maupun panjang. 

10. Kepuasan 

Konsumen yang percaya akan mudah untuk diberikan kepuasan dibanding 

konsumen yang tidak per 

 

2.1.5 Keputusan Pembelian 

Kehidupan manusia tidak lepas dari melakukan jual beli. Sebelum melakukan 

pembelian, seseorang biasanya akan melakukan keputusan pembelian terlebih dahulu 

terhadap suatu produk. Keputusan pembelian merupakan kegiatan individu yang secara 

langsung terlibat dalam pengambilan keputusan untuk melakukan pembelian terhadap 

produk yang ditawarkan oleh penjual. 

Keputusan pembelian adalah tahap dalam proses pengambilan keputusan, 

pembeli di mana konsumen benar-benar membeli (Kotler, 2007: 93). Dari berbagai 

faktor yang mempengaruhi konsumen dalam melakukan pembelian suatu produk atau 

jasa, biasanya 

konsumen selalu mempertimbangkan kualitas, harga dan produk yang sudah 

dikenal oleh masyarakat sebelum konsumen memutuskan untuk membeli, ada lima 

tahapan proses keputusan pembelian: 

a. Pengenalan masalah 

b. Pencarian informasi 
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c. Evaluasi informasi 

d. Keputusan pembelian 

e. Pasca perilaku pembelian 

Pengertian lain tentang keputusan pembelian menurut Schiffman dan Kanuk 

(2000:437) adalah “the selection of an option from two or alternative choice”. Dapat 

diartikan, keputusan pembelian adalah suatu keputusan seseorang dimana dia 

memilih salah satu dari beberapa alternatif pilihan yang ada. 

Berdasarkan definisi diatas disimpulkan bahwa keputusan pembelian adalah 

tindakan yang dilakukan konsumen untuk melakukan pembelian sebuah produk. Oleh 

karena itu, pengambilan keputusan pembelian konsumen merupakan suatu proses 

pemilihan salah satu dari beberapa alternatif penyelesaian masalah dengan tindak 

lanjut yang nyata. Setelah itu konsumen dapat melakukan evaluasi pilihan dan 

kemudian dapat menentukan sikap yang akan diambil selanjutnya. 

Meldarianda dan Lisan (2010) menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan 

minat beli konsumen adalah suatu proses perencanaan pembelian suatu produk yang 

akan dilakukan oleh konsumen dengan mempertimbangakan beberapa hal, 

diantaranya adalah banyak unit produk yang dibutuhkan dalam periode waktu 

tertentu, merek, dan sikap konsumen dalam mengkonsumsi produk tersebut. 

Sementara itu, Nugraha (2013) menjelaskan bahwa minat beli diperoleh dari suatu 

proses belajar dan proses pemikiran yang membentuk suatu persepsi. 

Minat yang muncul dalam melakukan pembelian menciptakan suatu motivasi 

yang terus terekam dalam benaknya dan menjadi suatu kegiatan yang sangat kuat yang 

pada akhirnya ketika seorang konsumen harus memenuhi kebutuhanya akan 

mengaktualisasikan apa yang ada didalam benaknya itu. 

Minat beli adalah tahap dimana konsumen atau pembeli telah menentukan 

pilihannya dan melakukan pembelian produk serta mengkonsumsinya (Suharno 

dalam Ali, 2017). Pengambilan keputusan oleh konsumen untuk melakukan pembelian 

suatu produk diawali oleh adanya kesadaran atas kebutuhan dan keinginan (Ali, 2017). 

Selanjutnya jika sudah disadari adanyakebutuhan dan keinginan, maka konsumen 

akan mencari informasi mengenai keberadaan produk yang diinginkannya. Dari 

berbagai informasi yang diperoleh konsumen melakukan seleksi atas alternatif-

alternatif yang tersedia. Seleksi ini dilakukan karena untuk beberapa kebutuhan 

konsumen akan sangat selektif dalam mempertimbangkan keputusan pembelian, salah 

satunya adalah rumah. 

Saidani, Basrah (2012) menyatakan bahwa Minat beli adalah tahap 

kecenderungan responden untuk bertindak sebelum keputusan membeli benar-benar 

dilaksanakan. Terdapat perbedaan antara pembelian aktual dan minat pembelian 
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ulang. Resti (2010) dalam kajiannya menyatakan bahwa minat beli merupakan suatu 

proses perencanaan pembelian suatu produk yang akan dilakukan oleh konsumen 

dengan mempertimbangakan beberapa hal, diantaranya adalah banyak unit produk 

yang dibutuhkan dalam periode waktu tertentu, merek, dan sikap konsumen dalam 

mengkonsumsi produk tersebut. 

 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Dalam penelitian ini penulis memamarkan beberapa penelitian terdahulu 

yang relavan dengan masalah yang akan diteliti tentang “Pengaruh Strategi Pre Project 

Selling, Lokasi Dan Kualitas Layanan Terhadap Keputusan Pembelian Dan Trust 

Sebagai Intervening Pada Bisnis Perumahan Di Wilayah Kota Satelit Surabaya 

(Gresik Dan Sidoarjo)”. 

Sudomo (2013) dengan judul penelitian “Pola Manajemen Pemasaran Pre-

Project Selling Perusahaan Properti Dalam Menjual Produk Rumah Kelas Menengah 

Ke Atas: Analisis Terhadap Aspek Tingkat Ingkar Janji Pengembang, Intensitas 

Klaim Konsumen, Kualitas Layanan Dan Kepuasan Konsumen”. Peneltian ini 

diharapkan mampu mengungkap perusahaan –peusahaan yang terkait dengan 

manajemen pre-project selling, baik sisi positif maupun negatifnya. Penelitian ini 

tergolong penelitian deskriptif, yang berusaha mendeskripsikan pola pelaksanaan 

manajemen pre-project selling yang dilakukan oleh perusahaan pengembang 

perumahan. Datanya diambil dengan teknik cross sectionalsurvey. 

Purbandari (2012) dengan judul penelitian “Kepastian Dan Perlindungan 

Hukum Pada Pemasaran Properti Dengan Sistem Pre Project Selling”. Metode yang 

digunakan adalah: (1) Penelitian hukum deskriptif yaitu suatu penelitian yang 

bertujuan untuk mengetahui secara tepat bagaimana upaya perlindungan hukum 

terhadap konsumen dalam system pre project selling, (2) Penelitian hukum normatif 

dan empiris praktis yaitu suatu penelitian yang mengkaji peraturan-peraturan yang 

berhubungan dengan perlindungan konsumen. 

Lintang Yudhantaka (2018) dengan judul penelitian “Keabsahan Kontrak Jual 

Beli Rumah Susun Dengan Sistem Pre Project Selling”. Metode penelitian yang 

digunakan adalah deskriptif analisis, Sehingga memperlihatkan bahwa akibat 

hukumnya PPJB dikatakan sah ketika memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur 

dalam UU No. 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun. 

McKnight (2002) dalam penelitiannya menyatakan bahwa Trust adalah 

sebuah konsep yang sangat luas dikutip oleh Rosian Anwar dan Adidarma (2016). 
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BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

 

3.1 Kerangka Konseptual 

Strategi pre project selling mempengaruhi trust terhadap keputusan 

pembelian, jika hal tersebut memang sangat berpengaruh maka secara tidak langsung 

strategi tersebut sangat efisien dan bisa mempermudah dalam pemasaran perumahan 

tanpa harus membangun bagunan dahulu. Pada lokasi, jika lokasinya sangat setrategis, 

maka akan timbul trust pada konsumen dan kemudian keputusan pembelian tingkat 

persennya tinggi. Begitupun juga pada kualitas layanan terhadap trust, jika hal tersebut 

sangat berpengaruh maka secara tidak langsung akan membantu proses pembelian 

dalam keputusan pembelian pada konsumen semakin mudah. 

Dengan adanya strategi pre project selling sangat berpengaruh terhadap 

pemasaran perumahan dengan era yang sekarang. Jika konsep tersebut sangat 

berpengaruh maka dengan tidak langsung akan mempermudah bagi pengembang atau 

pengusaha properti perumahan dan bisa meminim kerugian dalam pembangunan 

perumahan. Dan jika konsep tersebut malah sebaliknya tidak ada pengaruh bagi 

pemasaran maka pengembang atau pengusaha lebih memilih untuk menggunakan 

konsep yang nyata atau menjual ketika sudah berbentuk bangunan jadi. 

Pngembang atau pengusaha yang sudah terbiasa menggunakan konsep pre 

project selling, maka akan sedikit kesulitan untuk memasarkan properti 

perumahannya kepada konsumen. Karna selain itu juga pengembang atau pengusaha 

mendapat keuntungan yang lebih besar dan meminim kerugian dalam pembangunan. 

Ketika konsep pre project selling berjalan, pengembang atau pengusaha tidak perlu 

repot-repot untuk membangun bangunan terlebih dahulu baru bisa dijual atau 

dipasarkan karna konsep tersebut sebenarnya mempermudah suatu penjualan dengan 

bentuk brosur atau hanya gambar dan belum dalam bentuk bangunan jadi. 

Namun dengan menggunakan pre project selling biasanya disalahgunakan 

oleh pengembang atau pengusaha untuk memancing konsumen agar tertarik dan 

membeli hanya dengan menggunakan konsep tersebut. Sehingga banyak juga 

konsumen yang merasa tertipu dengan konsep tersebut, dikarenakan hasilnya tidak 

sesuai dengan yang ditunjukkan saat awal 

melihat gambar atau brosur. karna pengembang atau pengusaha hanya 

memanfaatkan keuntungan dengan menggunakan konsep pre project selling. 
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3.1 Gambar Kerangka Konseptual 

 

3.2 Hipotesis 

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan masalah. Maka 

hipotesis penelitian ini sebagai berikut : 

1. Strategi pre project selling berpengaruh signifikan terhadap trust pada bisnis 

perumahan di wilayah kota satelit Surabaya (Gresik dan Sidoarjo) 

2. Lokasi berpengaruh signifikan terhadap trust pada bisnis perumahan di wilayah 

kota satelit Surabaya (Gresik dan Sidoarjo) 

3. Kualitas layanan berpengaruh signifikan terhadap trust pada bisnis perumahan di 

wilayah kota satelit Surabaya (Gresik dan Sidoarjo) 

4. Strategi pre project selling berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian 

pada bisnis perumahan di wilayah kota satelit Surabaya (Gresik dan Sidoarjo) 

5. Lokasi berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian pada bisnis 

perumahan di wilayah kota satelit Surabaya (Gresik dan Sidoarjo) 

6. Kualitas layanan berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian pada 

bisnis perumahan di wilayah kota satelit Surabaya (Gresik dan Sidoarjo) 

7. Strategi pre project selling berpengaruh signifikan melalui trust terhadap 

keputusan pembelian pada bisnis perumahan di wilayah kota satelit Surabaya 

(Gresik dan Sidoarjo) 
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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

4.1 Rancangan Penelitian 

Bab ini akan membahas tentang metode penelitian yang menguraikan tentang 

identifikasi variabel, definisi operasional variabel, prosedur pengumpulan data, serta 

teknik analisis data.penelitian ini merupakan pengujian empirisyang akan melakukan 

uji terhadap hipotesis yang dikemukakan, oleh karena itu pendekatan yang digunakan 

bersifat kuantitatif. Menurut Prof. Dr. Sugiyono (2011:30) dalam penelitian 

kuantitatif, masalah yang dibawa oleh peneliti harus sudah jelas. Melalui pendekatan 

ini, proses penelitian dapat dilakukan secara terstruktur dan menggunakan sampel 

penelitian dalam jumlah yang dapat dianggap mewakili populasi yang diteliti. 

Rancangan penelitian adalah rencana dan struktur penyelidikan yang dibuat 

sedemikian rupa agar diperoleh jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian serta 

membantu peneliti dalam mengalokasikan sumber daya yang terbatas dengan 

mengemukakan pilihan-pilihan penting. Dalam rancangan penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini merupakan rencana untuk memilih sumber-sumber dan jenis 

informasi yang dipakai untuk menjawab pertanyaan- pertanyaan penelitian. Penelitian 

ini menggunakan metode survey, yaitu responden diberi beberapa pertanyaan dalam 

bentuk kuisioner, yang terkait dengan beberapa faktor yang terdiri dari strategi pre 

project selling, lokasi dan kepuasan layanan. Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kuantitatif dengan metode penelitian survey, yaitu penelitian yang mengambil sampel 

dari suatu populasi dan menggunakan kuisioner sebagai alat pengumpul data yang 

utama. Berdasarkan tujuan penelitian yang telah ditetapkan maka jenis penelitian 

adalah explanatory research, yaitu penelitian yang berusaha menjelaskan hubungan 

antara variabel- variabel menguji hipotesis yang telah dirumuskan penelitian dan 

sebelumnya. 

 

4.1.1 Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu mengkaji tentang 

pengaruh strategi pre project selling, lokasi dan kualitas pelayanan terhadap keputusan 

pembelian dan trust sebagai intervening pada perumahan di wilayah kota satelit 

surabaya (gresik dan sidoarjo) sebagai obyeknya. 

 

4.1.2 Jenis Penelitian 

Jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari konsumen 

yang sudah resmi membeli. Dengan hal ini jenis penelitiannya bersifat survey atau 

observasi langsung. 



20 

 

4.2 Subyek Penelitian 

Subjek penelitian adalah individu, benda, atau organisme yang dijadikan 

sumber informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian. Istilah lain 

yang digunakan untuk menyebut subjek penelitian adalah responden, yaitu orang yang 

memberi respon atas suatu perlakuan yang diberikan kepadanya. 

Dikalangan penelitian kuantitatif yang disebut subjek penelitian adalah 

responden atau subjek yang memberikan data yang akan dikumpulkan dengan cara 

kuisioner, disini peneliti hampir tidak mengenal subyek yang akan diteliti, sehingga 

dalam pengolahan data kuantitatif yang menggunakan SEM PLS dan menggunakan 

Variabel bebas disebut X (variabel yang mempengaruhi) dan Variabel Independen 

disebut Y (variabel yang dipengaruhi) dan Variabel Intervening disebut Z (variabel 

yang berpengaruh). 

Dalam penelitian kuantitatif yang dilandasi pada suatu asumsi atau suatu 

gejala yang dapat diklarifikasikan dan bersifat sebab akibat (kausal), karena adanya 

keterbatasan dalam berbagai hal maka penelitian ini lebih berfokus pada variabel 

independen dan variabel dependen yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat 

dipisahkan (holistic), dan pola hubungan ini akan diteliti dengan teknik analisis 

statistic yang dinamakan analisis jalur (path analisis) dengan tujuan untuk mengetahui 

sasaran akhir dari penelitian. 

 

4.1.2  Populasi 

Populasi adalah sekelompok orang, kejadian, atau benda, yang dijadikan 

obyek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait atau 

berwenang dalam penelitian ini adalah konsumen yang sudah resmi membeli 

sebanyak 100 populasi. 

 

4.2.2  Sampel 

Sampel adalah bagian dari populasi yang diharapkan mampu mewakili 

populasi dalam penelitian. Sampel dalam penelitian yang dilakukan ini adalah dengan 

teknik purposive. Purposiv sampling adalah sampel yang diambil dengan maksud atau 

tujuan tertentu, seseorang atau sesuatu diambil sebagai sampel karena peneliti 

menganggap bahwa seseorang atau sesuatu tersebut memiliki informasi yang 

diperlukan bagi penelitinya. 

Purposive sampling yaitu sampel yang dilakukan dengan cara mengambil 

subjek didasarkan pada tujuan tertentu yang dikaitkan dengan situasi permasalahan 

yang diteliti. Dalam penelitian ini sampel akan dibagikan kepada konsumen yang 

sudah resmi membeli. 
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4.3 Variabel Penelitian 

Variabel Penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang 

ditetapkan oleh seorang peneliti dengan tujuan untuk dipelajari sehingga didapatkan 

informasi mengenai hal tersebut dan ditariklah sebuah kesimpulan. Variabel 

merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah penelitian, karena sangat tidak 

memungkinkan bagi seorang peneliti melakukan penelitian tanpa variabel. Dalam 

penelitian ini yang termasuk variabel bebas adalah pre project selling, lokasi dan 

kepuasan konsumen. Kemudian untuk variabel terikat adalam keputusan pembelian 

dan trust sebagai variabel intervening. 

 

4.3.1 Definisi Konsep 

Konsep merupakan abstraksi suatu ide atau gambaran mental, yang 

dinyatakan dalam suatu kata atau simbol. Konsep dinyatakan juga sebagai bagian dari 

pengetahuan yang dibangun dari berbagai macam karakteristik. Konsep itu sendiri 

adalah gambaran abstrak tentang kejadian, keadaan, dalam suatu kelompok atau 

individu. Gambaran abstrak yang menjadi kata penjelas dari suatu istilah konsep 

dimaksudkan untuk memperjelas sesuatu yang terjadi. 

Dari ulasan masalah penelitian diatas, daya kualitas penelitian juga dapat 

digambarkan dari konsep yang dibawakan. Sesuai dengan masalah yang telah 

dirumuskan, maka tahapan selanjutnya yakni menentukan konsep. Konsep yang 

disajikan tergantung pada masalah yang didalami secara kritis. Jika masalah penelitian 

semakin unik, maka konsep yang diulas akan terasa unik untuk dibahas. Konsep bisa 

lahir berdasarkan kajian ilmu yang digunakan dalam penelitian. 

 

4.3.2 Definisi Variabel 

Variabel adalah objek penelitian atau media terfokus dari dalam suatu 

penelitian yang berbentuk abstrak maupun real. Yang mana nilai dari variabel 

memiliki varian yang bersikap dapat berubah-ubah. Sehingga menghasilkan 

pengertian variabel secara umum yaitu sebagai salah satu objek yang ditentukan oleh 

peneliti dengan tujuan untuk memperoleh hasil informasi yang dapat disimpulkan. 

Variabel penelitian ini sangat ditentukan oleh landasan teoritis dan 

kejelasannya yang ditegaskan oleh hipotesis penelitian. Oleh karena itu, jika landasan 

teori dalam suatu penelitian berbeda, maka akan berbeda pula hasil variabelnya. 

Kemudian variabel-variabel yang hendak digunakan perlu penetapan, klasifikasi dan 

identifikasi. Luas dan sempitnya variabel penelitian juga dapat menentukan jumlah 

variabel yang akan digunakan. 
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4.3.2.1 variabel Bebas 

Ariabel bebas merupakan salah satu variabel yang punya pengaruh besar 

terhadap variabel lainnya. Dalam penelitian ini yang termasuk variabel bebas adalah 

pre project sellig, lokasi dan kepuasan konsumen 

 

4.3.2.2 variabel Terikat 

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. 

Variabel ini juga akrab disapa dengan kata variabel out put, variabel efek, variabel 

terpengaruh dan lain – lain. Dalam penelitian ini adalah keputusan pembelian 

 

4.3.2.3 Variabel Intervening 

Variabel ini berpengaruh terhadap variabel bebas dan variabel terikat, namun 

variabel ini tidak bisa diukur. Letak variabel ini berada diantara variabel bebas dan 

variabel terikat, dengan demikian variabel bebas pada penelitian yang sedang 

dijalankan tidak berpengaruh langsung terhadap perubahan variabel terikat. Dalam 

penelitian ini adalah trust sebagai variabel intervening. 

 

4.4 Sumber Data 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu : 

a. Sumber data primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau 

petugasnya) dari sumber pertamanya. Adapun yang menjadi sumber data primer 

dalam penelitian ini adalah konsumen yang sudah resmi membeli dari tahun 2016- 

2018. 

b. Sumber data sekunder, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai 

penunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam 

bentuk dokumen-dokumen. Dalam penelitian ini, dokumentasi dan angket 

merupakan sumber data sekunder. Dokumentasi akan dilakukan bersama 

pengusaha atau pengembang (developer) dan angket akan di bagikan ke konsumen 

yang sudah resmi membeli. 

 

4.5 Teknik Pengumpulan Data 

Ada beberapa teknik pengumpulan data yang telah dilakukan selama proses 

penelitian diantaranya: 

a. Penelitian Pustaka 

Pustaka adalah penelitian yang dilakukan diperpustakaan dengan membaca buku-

buku atau literatur yang berhubungan dengan hipotesis atau pokok permasalaahan 

yang meliputi pre project selling, lokasi, kepuasan layanan, trust dan keputusan 

pembelian. 
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b. Penelitian Lapangan 

Penelitian lapangan ini bertujuan untuk memperoleh bahan atau data yang 

diperlukan dan dilaksanakan dengan cara wawancara dan membagikan kuisioner. 

Kuisioner tersebut akan dibagikan kepada konsumen yang sudah resmi membeli. 

 

4.6 Teknik Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan metode analisis data dengan menggunakan 

software SmartPLS versi 3.0.m3 yang dijalankan dengan media komputer. PLS 

(Partial Least Square) merupakan analisis persamaan struktural (SEM) berbasis varian 

yang secara simultan dapat melakukan pengujian model pengukuran sekaligus 

pengujian model struktural. Model pengukuran digunakan untuk uji validitas dan 

reabilitas, sedangkan model struktural digunakan untuk uji kausalitas (pengujian 

hipotesis dengan model prediksi). 

Ghozali (2006) menjelaskan bahwa PLS adalah metode analisis yang bersifat 

soft modeling karena tidak mengasumsikan data harus dengan pengukuran skala 

tertentu, yang berarti jumlah sampel dapat kecil (dibawah 100 sampel). Perbedaan 

mendasar PLS yang merupakan SEM berbasis varian dengan LISREL atau AMOS 

yang berbasis kovarian adalah tujuan penggunaannya. Dibandingkan dengan 

covariance based SEM (yang diwakili oleh software AMOS, LISREL dan EQS) 

component based PLS mampu menghindarkan dua masalah besar yang dihadapi oleh 

covariance based SEM yaitu inadmissible solution dan factor indeterminacy 

(Tenenhaus et al.,2005).8 

 

4.6.1 Analisis Deskriptif 

Menurut Ferdinand (2014, p. 229) menyebutkan statistik deskriptif digunakan 

untuk memberikan gambaran atau dekripsi empiris atas data yang dikumpulkan dalam 

penelitian. Analisis statistik deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

 

4.6.1.1 Uji Rata – Rata (Mean) 

Nilai rata-rata ini didapatkan dengan menjumlahkan data keseluruhan dalam 

setiap variabel, kemudian dibagi dengan jumlah responden. Rumus mean (rata-rata) 

yang dikutip dari Sugiyono (2010, p. 49) adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 
8Ghozali. I. (2008). Structural Equation Modeling Metode Alternatif dengan Partial 

Least Square. Semarang: Badan Penerbit Undip. 
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Keterangan : 

Me = Mean (Rata-rata) 

Σ  = Sigma (Jumlah) 

Xi = Nilai X ke i sampai ke n 

n  = Jumlah Individu 

 

Persamaan rata-rata (mean) di atas merupakan teknik penjelasan kelompok 

didasarkan atas nilai rata-rata dari kelompok tersebut. Rata-rata ini didapat dengan 

menjumlahkan data seluruh individu dalam kelompok itu, kemudian dibagi dengan 

jumlah individu yang ada pada kelompok tersebut. Angka mean dapat dikelompokkan 

sebagai berikut berdasarkan: 

 

Interval kelas = Nilai Tertinggi–Nilai Terendah 

 

Jumlah Kelas 

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 max − 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑚𝑖𝑛                                            5 - 1                                                                         

𝑁                             4             
= 1,33                                          

 

Karena jumlah kelas dari nilai skala penelitian adalah 3, maka interval 

kelasnya adalah sebesar 1,33. Sehingga nilai intervalnya diklasifikasikan sebagai 

berikut: 

 

Tabel 4.1. Interval Kelas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Sumber : Sugiyono, 2012 

No. Range Kriteria 

1. 1,00 – 1,33 Rendah 

2. 1,34 – 2,67 Sedang 

3. 

 

4. 

2,68 – 4,00 

 

> 4,00 

Tinggi 

 

Sangat Tinggi 
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4.6.1.2 Metode Partial Least Squere (PLS) 

Jogiyanto (2009: 11) analisis data dilakukan dengan metode Partial Least 

Square (PLS). PLS adalah teknik statistika multivariat yang melakukan 

pembandingan antara variabel dependen berganda dan variabel independen berganda. 

PLS adalah salah satu metode statistika SEM berbasis varian yang didesain untuk 

menyelesaikan regresi berganda ketika terjadi permasalahan spesifik pada data, 

seperti ukuran sampel penelitian kecil, adanya data yang hilang dan multikolonieritas. 

Pemilihan metode PLS didasarkan pada pertimbangan bahwa dalam 

penelitian ini terdapat tiga variabel laten yang dibentuk dengan indikator formative 

dan membentuk efek mediating. Model formative mengasumsikan bahwa konstruk 

atau variabel laten mempengaruhi indikator, dimana arah hubungan kausalitas dari 

konstruk ke indikator atau manifes, Ghozali (2006). Lebih lanjut Ghozali (2006) 

menyatakan bahwa model formatif mengasumsikan bahwa indikator-indikator 

mempengaruhi konstruk, dimana arah hubungan kausalias dari indikator ke konstruk. 

Pendekatan PLS didasarkan pada pergeseran analisis dari pengukuran estimasi 

parameter model menjadi pengukuran prediksi yang relevan. Sehingga fokus analisis 

bergeser dari hanya estimasi dan penafsiran signifikan parameter menjadi validitas 

dan akurasi prediksi. 

 

4.6.1.3 Pengukuran metode partial least squere (PLS) 

Pendugaan parameter di dalam PLS meliputi 3 hal, yaitu (Ghozali, 2011: 19) 

: 

• Weight estimate yang digunakan untuk menciptakan skor variabel laten. 

• Estimasi jalur (path estimate) yang menghubungkan antar variabel laten dan 

estimasi loading antara variabel laten dengan indikatornya. 

• Means dan lokasi parameter (nilai konstanta regresi, intersep) untuk indikator dan 

variabel laten. 

Untuk memperoleh ketiga estimasi ini, PLS menggunakan proses iterasi tiga 

tahap dan setiap tahap iterasi menghasilkan estimasi. Tahap pertama menghasilkan 

penduga bobot (weight estimate), tahap kedua menghasilkan estimasi untuk inner 

model dan outer model, dan tahap ketiga menghasilkan estimasi means dan lokasi 

(konstanta). Pada dua tahap pertama proses iterasi dilakukan dengan pendekatan 

deviasi (penyimpangan) dari nilai means (rata-rata). Pada tahap ketiga, estimasi bisa 

didasarkan pada matriks data asli dan atau hasil penduga bobot dan koefisien jalur pada 

tahap kedua, tujuannya untuk menghitung dan lokasi parameter (Ghozali, 2011: 20). 
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4.6.1.4 Langkah – langkah partial least squere (PLS) 

Berikut adalah langkah-langkah dalam analisis dengan partials least square 

(Yamin, 2011: 23-26): 

1) Langkah Pertama: Merancang Model Pengukuran (outer model) 

Pada tahap ini, peneliti mendefinisikan dan menspesifikasi hubungan antara 

konstrak laten dengan indikatornya apakah bersifat reflektif atau formulatif. 

2) Langkah Kedua: Merancang Model Struktural (inner model) 

     Pada tahap ini, peneliti memformulasikan model hubungan antar konstrak. 

3) Langkah Ketiga: Mengkonstruksi Diagram Jalur 

Fungsi utama dari membangun diagram jalur adalah untuk memvisualisasikan 

hubungan antar indikator dengan konstraknya serta antara konstrak yang akan 

mempermudah peneliti untuk melihat model secara keseluruhan. 

4) Langkah Keempat: Estimasi model 

Pada langkah ini menggunakan skema Goodness of Fit atau evaluasi model 

meliputi evaluasi model pengukuran dan evaluasi. 

5) Pengujian Hipotesis Dan Interpretasi 

 

Berikut adalah kriteria penilaian model PLS yang diajukan oleh Chin 1998 dalam 

(Ghozali, 2011: 27): 

 

 

  Tabel 4.2. 

Kriteria Penilaian PLS 

   

Kriteria  Penjelasan 

  

Evaluasi Model Struktural 
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  Hasil R2 sebesar 0,67, 0,33 dan 0.19 

untuk 

 

 

R2 untuk variabel endogen 

 variabel laten endogen dalam model 

struktural 

  

 

mengindikasikan bahwa model “kuat”, 
  

  “moderat” dan “lemah”. 

   

  Nilai estimasi untuk hubungan jalur 

dalam 

 

 

Estimasi koefisien jalur 

 model struktural harus signifikan. Nilai 

  

 

signifikan ini dapat diperoleh dengan 

prosedur 
  

  bootstrapping. 

   

  Nilai f2 sebesar 0.2, 0.15 dan 0.35 dapat 
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f2 untuk effect size 

 diinterpretasikan apakah prediktor 

variabel laten 

  

 

mempunyai pengaruh yang lemah, 

medium atau 
  

  besar pada tingkat struktural 

  

Evaluasi Model Pengukuran Reflective 

   

Loading factor  Nilai loading faktor harus diatas 0.70 

   

 

 

Composite Reliability 

 Composite reliability mengukur internal 

  

 

consistency dan nilainya harus di atas 

0.60 
  

   

 

 

 Menggunakan nilai Average Variance 

Extracted 
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Validitas Deskriminan   

 

(AVE) > 0.50. 
  

   

  Merupakan ukuran lain dari validitas 

  deskriminan. Diharapkan setiap blok 

indikator 

Cross Loading  memiliki loading lebih tinggi untuk 

setiap 

  variabel laten yang diukur 

dibandingkan dengan 

  indikator untuk laten variabe lainnya. 

   

 

4.7 Pengujian Hipotesis 

Hartono (2008) dalam Jogiyanto dan Abdillah (2009) menjelaskan bahwa 

ukuran signifikansi keterdukungan hipotesis dapat digunakan perbandingan nilai T-

table dan T-statistic. Jika T- statistic lebih tinggi dibandingkan nilai T-table, berarti 

hipotesis terdukung atau diterima. 

Dalam penelitian ini untuk tingkat keyakinan 95 persen (alpha 95 persen) 

maka nilai T-table untuk hipotesis satu ekor (onetailed) adalah >1,68023. Analisis 

PLS (Partial Least Square) yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan program SmartPLS versi 3.0. yang dijalankan dengan media komputer. 
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BAB V 

ANALISIS HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

5.1 Data Penelitian 

5.1.1 Data responden berdasarkan jenis kelamin 

Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dibedakan menjadi dua 

kelompok, yakni pria dan wanita. Hasil pengumpulan data disajikan pada tabel 5.1 

berikut: 

Tabel 5.1 

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

 

 

Jenis Kelamin Frekuensi Persen 

Pria 50 50,0 

Wanita 50 50,0 

Total 100 100 

 

5.1.2 Data responden berdasarkan usia 

Karakteristik responden dibedakan menjadi empat kelompok, yakni responden 

usia dari 21<30 tahun, 30<40 tahun, 40<50 tahun, dan >50 tahun. Hasil pengumpulan 

data disajikan pada tabel 5.2 berikut: 

 

Tabel 5.2 

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Usia 

 

 

Usia Frekuensi Persen 

21<30 tahun 45 45,0 

30<40 tahun 40 40,0 

40<50 tahun 10 10,0 

>50 tahun 5 5,0 

Total 100 100 
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5.1.3 Data responden berdasarkan tingkat pendidikan 

Penyajian data distribusi frekuensi responden menurut tingkat pendidikan 

ditunjukkan pada tabel 5.3. Responden dibagi menjadi empat tingkat yang meliputi 

pendidikan Diploma, Sarjana atau Magister. 

 

Tabel 5.3 

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

 

Pendidikan Frekuensi Persen 

Diploma 30 30,0 

Sarjana/Magister 70 70,0 

Total 100 100 

 

5.1.4 Data responden berdasarkan pekerjaan 

Distribusi responden berikutnya dilihat adalah dari jenis pekerjaannya. Tabel 

5.4 menyajikan distribusi responden berdasarkan jenis pekerjaannya yang 

digolongkan kedalam lima tingkatan meliputi PNS/TNI/POLRI, Pegawai Swasta, 

Wiraswasta, Profesional (dokter, insiyur, hakim, guru), lainnya. 

 

Tabel 5.4 

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Pekerjaan 

 

 

 

Pekerjaan Frekuensi Persen 

PNS/TNI/POLRI 30 30,0 

Pegawai Swasta 15 15,0 

Wiraswasta 15 15,0 

Profesional (dokter, insiyur, hakim, guru) 30 30,0 

Lainnya 10 10,0 

Total 100 100 
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5.1.5 Data responden berdasarkan penghasilan 

Distribusi responden yang terakhir dilihat adalah dari penghasilan. Tabel 5.5. 

menyajikan distribusi responden berdasarkan penghasilan yang digolongkan kedalam 

empat tingkatan melalui penghasilan Rp 3,5 juta/bln, Rp 3,5-5 juta/bln, Rp 5-7 

juta/bln, Rp 7-10 juta/bln. 

 

Tabel 5.5 

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Penghasilan 

 

 

5.2 Analisis dan Hasil Penelitian 

5.2.1 Deskripsi Variable Penelitian 

Analisis deskripsi variable penelitian dilakukan untuk mengetahui sebaran 

nilai dari variabel- variabel penelitian. Hal–hal yang akan dikaji dalam membahas 

deskripsi variable penelitian adalah banyaknya responden pada tiap-tiap kategori 

penilaian. 

1) Pre poject selling 

Pre poject selling dalam penelitian ini diukur dengan 2 indikator. Deskripsi 

variable 

Pre poject selling berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat pada tabel dibawah ini 

 

 

 

 

 

 

Penghasilan Frekuensi Persen 

Rp 3,5 juta/bln 5 5,0 

Rp 3,5-5 juta/bln 15 15,0 

Rp 5-7 juta/bln 30 30,0 

Rp 7-10 juta/bln 50 50,0 

Total 100 100 
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Tabel 5.6  Deskripsi Pre poject selling 

 

X1 

 

Item 

 

STS 

 

ST 

 

N 

 

S 

 

SS 

 

N 

Skor 

Empiris 

skor 

ideal 

% 

 

indeks 

 

Kriteria 

 

X1.1 

F 4 4 4 58 30  

100 

 

406 

 

500 

 

81.2% 

 

B 

Fxs 4 8 12 232 150 

 

X1.2 

F 2 6 2 68 22  

100 

 

402 

 

500 

 

80.4% 

 

B 

fxs 2 12 6 272 110 

Maksimum 100 406 500  

 

80.8% 

 

 

B 
Minimum 100 402 500 

Rata-rata 100 404 500 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui semua indikator penyususn variabel 

Pre poject selling termasuk dalam kategor baik. Indeks persentasi variabel Pre poject 

selling adalah 80,8% dan termasuk dalam kategori baik. 

2) Lokasi 

Lokasi dalam penelitian ini diukur dengan 4 indikator. Deskripsi variabel 

Lokasi berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 
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Tabel 5.7  Deskripsi Lokasi 

 

X2 

 

Item 

 

STS 

 

ST 

 

N 

 

S 

 

SS 

 

N 

Skor 

Empiris 

skor 

ideal 

% 

 

indeks 

 

Kriteria 

 

X2.1 

F 0 1 8 73 18  

100 

 

408 

 

500 

 

81.6% 

 

B 

fxs 0 2 24 292 90 

 

X2.2 

F 0 3 4 75 18  

100 

 

408 

 

500 

 

81.6% 

 

B 

fxs 0 6 12 300 90 

 

X2.3 

F 1 1 9 71 18  

100 

 

404 

 

500 

 

80.8% 

 

B 

fxs 1 2 27 284 90 

 

X2.4 

F 1 3 5 67 24  

100 

 

410 

 

500 

 

82.0% 

 

B 

fxs 1 6 15 268 120 

Maksimum 100 410 500  

 

81.5% 

 

 

B 
Minimum 100 404 500 

Rata-rata 100 408 500 
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Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui indeks persentasi variabel Lokasi 

adalah 81,5 dan termasuk dalam kategori baik. 

3) Kualitas layanan 

Kualitas layanan dalam penelitian ini diukur dengan 28 indikator. Deskripsi 

variabe 

 

Lokasi berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat pada tabel dibawah ini 

 

   Tabel 5.8  Deskripsi kualitas layanan 

X3 

 

Item 

 

STS 

 

ST 

 

N 

 

S 

 

SS 

 

N 

Skor 

Empiris 

skor ideal % 

 

indeks 

 

Kriteria 

 

X3.

1 

f 0 2 6 71 21  

100 

 

411 

 

500 

 

82.2% 

 

B 

fxs 0 4 18 284 105 

 

X3.

2 

f 0 2 5 69 24  

100 

 

415 

 

500 

 

83.0% 

 

B 

fxs 0 4 15 276 120 

 

X3.

3 

f 0 3 3 65 29  

100 

 

420 

 

500 

 

84.0% 

 

B 

fxs 0 6 9 260 145 

 

X3.

4 

f 0 1 4 69 26  

100 

 

420 

 

500 

 

84.0% 

 

B 

fxs 0 2 12 276 130 
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Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui indeks persentasi variabel kualitas 

layanan 

adalah 83,8% dan termasuk dalam kategori sangat baik. 

4) Trust 

Varibel Trust dalam penelitian ini diukur dengan 26 indikator. Deskripsi 

variabel 

Trust berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 

 

  Tabel 5.9  Deskripsi Trust 

 

Y1 

 

Item 

 

ST

S 

 

ST 

 

N 

 

S 

 

SS 

 

N 

Skor 

Empiris 

skor 

ideal 

 

% indeks 

 

Kriteria 

 

Y1.1 

F 5 3 11 62 19  

100 

 

387 

 

500 

 

77.4% 

 

B 
fxs 5 6 33 248 95 

 

Y1.2 

f 0 5 6 54 35  

100 

 

419 

 

500 

 

83.8% 

 

B 
fxs 0 10 18 216 175 

 f 1 2 7 63 27      

 

X3.

5 

f 1 0 5 58 36  

100 

 

428 

 

500 

 

85.6% 

 

SB 

fxs 1 0 15 232 180 

Maksimum 100 428 500  

83.8% 

 

B 

Minimum 100 411 500 

Rata-rata 100 419 500   
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Y1.3 fxs 1 4 21 252 135 100 413 500 82.6% B 

Maksimum 100 419 500  

 

81.3% 

 

 

B 
Minimum 100 387 500 

Rata-rata 100 406 500 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui 4 indikator penyususn variabel Trust 

termasuk dalam kategori baik. Indeks persentasi variabel Trust adalah 81,3% dan 

termasuk dalam kategori baik. 

5) Keputusan pembelian 

Varibel Keputusan pembelian dalam penelitian ini diukur dengan 5 indikator. 

Deskripsi variabel Keputusan pembelian berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat 

pada tabel dibawah ini. 

 

Tabel 5.10  Deskripsi Keputusan pembelian 

 

Y2 

 

Item 

 

STS 

 

ST 

 

N 

 

S 

 

SS 

 

N 

Skor 

Empiris 

skor 

ideal 

% 

 

indeks 

 

Kriteria 

 

Y2.1 

F 0 7 11 46 36  

100 

 

411 

 

500 

 

82.2% 

 

B 

fxs 0 14 33 184 180 

 

Y2.2 

F 0 2 9 61 28  

100 

 

415 

 

500 

 

83.0% 

 

B 

fxs 0 4 27 244 140 

 

Y2.3 

F 0 4 11 65 20  

100 

 

401 

 

500 

 

80.2% 

 

B 
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fxs 0 8 33 260 100 

 

Y2.2 

F 0 8 12 62 18  

100 

 

390 

 

500 

 

78.0% 

 

B 

fxs 0 16 36 248 90 

Y2.3 F 2 7 5 51 35 100 410 500 82.0% B 

 fxs 2 14 15 204 175      

Maksimum 100 415 500  

 

81.1% 

 

 

B 
Minimum 100 390 500 

Rata-rata 100 405 500 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui Indeks persentasi variabel 

Keputusan pembelian adalah 81,1% dan termasuk dalam kategori baik 

 

5.2.2 Uji Validitas dan Reabilitas 

Penelitian ini diawali dengan melakukan pengujian validitas kuisioner, yaitu 

pengujian terhadap item-item pernyataan yang menyusun setiap variabel penelitian. 

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui sejauh mana item pernyataan dapat 

mengukur setiap variabel yang diteliti. Untuk mengukur validitas kuesioner digunakan 

correlation product moment pearson, jika nilai korelasi product moment pearson 

antara masing-masing item pernyataan dengan skor total variabel menghasilkan nilai 

signifikasi lebih kecil dari 5%, maka item pernyataan tersebut dinyatakan valid dan 

sebaliknya jika nilai signifikan lebih besar dari 5 %, maka item pernyataan dinyatakan 

tidak valid. Pengujian validitas dilakukan dengan menggunakan bantuan program 

PLS versi 3. 
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Tabel 5.11 

 

Uji Validitas Dan Reabilitas 

 
 

Berdasarkan tabel diatas menunjukan semua nilai prasyarat sudah fit sehingga 

pengujiah hipotesis dapat dilanjutkan. Berikut adalah digram model 1. 

 

 

Gambar 5.2 
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Sedangkan pengujian reabilitas digunakan untuk mengetahui keandalan 

(konsistensi) instrumen (alat ukur) yaitu berupa kuisioner. Pengujian reabilitas ini 

dilakukan dengan menggunakan teknik cronbach’salpha, yang mana kuisioner 

dinyatakan reliabel jika mempunyai nilai cronbach’salpha ≥ 0,60 (solimun, 2005). 

Hasil uji validitas pada setiap item pernyataan pada variabel pre project selling, lokasi, 

kualitas layanan, trust dan keputusan pembelian dapat dilihat pada tabel 5.2, dimana 

dijelaskan nilai probabilitas semua item pernyataan yang membentuk variabel pre 

project selling, lokasi, kualitas layanan, trust dan keputusan pembelian memiliki nilai 

lebih kecil dari taraf signifikan 5%, sehingga item-item pernyataan tersebut valid dan 

dapat digunakan untuk mengukur variabel pre project selling, lokasi, kualitas layanan, 

trust dan keputusan pembelian. 

Hasil uji reliabilitas pada setiap variabel pre project selling, lokasi, kualitas 

layanan, trust dan keputusan pembelian dapat dilihat pada tabel 5.3. 

 

Tabel 5.12  Uji Reliabilitas 

 

 

 

5.2.3 Uji Multikolenieritas 

Menurut Ghozali & Latan (2015, 77), uji multikolinearitas dilakukan dengan 

menghitung nilai VIF (Variance Inflation Factor). Nilai VIF mengukur hubungan 

antara variabel eksogen. Semakin tinggi nilai VIF, maka semakin kuat adanya 

kolinearitas antar variabel eksogen tersebut. Nilai VIF yang direkomendasikan oleh 

Ghozali & Latan (2015, 77) adalah di bawah 5,00. Hasil uji multikolinearitas dapat 

dilihat berikut ini. 
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Tabel 5.13  Hasil Uji Multikolinearitas 

 

 

Sumber: Hasil Pengolahan Data (2020) 

 

Berdasarkan nilai VIF yang ditampilkan pada Tabel diatas, keseluruhannya 

di bawah 5,00. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa hubungan antar variabel 

eksogen tidak tinggi atau tidak terjadi multikoleniaritas. 

 

5.2.4    Analisis Inner model 

Analisis inner model dalam penelitian ini terdiri dari pembentukan model 

persamaan regresi, pengujian hipotesis pengaruh langsung, pengaruh tak langsung dan 

koefisien determinasi. Berikut adalah output inner model. 

 

5.2.5  Pembentukan model persamaan 

Output yang digunakan pada pembentukan persamaan model dapat dilihat 

pada tabel dibawah ini. 

 

Tabel 5.14  Persamaan Model 
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Berdasarkan tabel di atas diperoleh persamaan regresi sebagai berikut: 

Model 1:TRS = 0,234 PPS + 0,316 LK+0,272 KL 

Model 2: Y = 0,279 PPS + 0,195 LK+0,414 KL + 0,328 TRS 

 

Persamaan regresi tersebut mempunyai makna sebagai berikut: 

1) Trust mengalami kenaikan 0,234 jika PPS naik satu satuan. Trust mengalami 

kenaikan 0,316 jika LK naik satu satuan. Trust mengalami kenaikan 0,272 jika KL 

naik satu satuan. 

2) Keputusan pembelian mengalami kenaikan 0,279 jika PPS naik satu satuan. 

Keputusan pembelian mengalami kenaikan 0,195 jika LK naik satu satuan. 

Keputusan pembelian mengalami kenaikan 0,414 jika KL naik satu satuan. 

Keputusan pembelian mengalami kenaikan 0,328 jika TRS naik satu satuan. 

 

5.2.6   Pengujian Hipotesis 

Uji t dilakukan untuk mengetahui berpengaruh atau tidaknya variabel 

independen terhadap variabel dependen baik secara langsung maupun secara tidak 

langsung. Hasil output uji hipotesis dengan smart PLS baik hipotesis pengaruh 

langsung maupun tidak langsung dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 

 

Tabel 5.15  Pengaruh langsung 

 

 

Hipotesis : 

Ho : Variabel independent tidak berpengaruh terhadap variabel dependent.  

Ha : Variabel independent berpengaruh terhadap variabel dependent. 

Hasil pengujian statistik pada variabel PPS terhadap trust diperoleh nilai 

thitung = 2,238 dan sig = 0,026 = 2,6% < 5%. Ini berarti PPS berpengaruh terhadap 

trust. 
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Pada variabel lokasi terhadap trust diperoleh nilai thitung = 1,991 dan sig = 

0,047 = 4,7% < 5%. Ini berarti lokasi berpengaruh terhadap trust. 

Pada variabel kualitas layanan terhadap trust diperoleh nilai thitung = 1,721 

dan sig = 0,086 = 8,6% > 5%. Ini berarti kualitas layanan tidak berpengaruh terhadap 

trust. 

Hasil pengujian statistik pada variabel PPS terhadap keputusan pembelian 

diperoleh nilai thitung = 2,722 dan sig = 0,007 = 0,7% < 5%. Ini berarti PPS 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian. 

Pada variabel lokasi terhadap keputusan pembelian diperoleh nilai thitung = 

2,025 dan sig = 0,043 = 4,3% < 5%. Ini berarti lokasi berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian. 

Pada variabel kualitas layanan terhadap keputusan pembelian diperoleh nilai 

thitung = 4,275 dan sig = 0,000 = 0,0% < 5%. Ini berarti kualitas layanan berpengaruh 

terhadap keputusan pembelian. 

Pada variabel trust terhadap keputusan pembelian diperoleh nilai thitung = 

2,442 dan sig = 0,015 = 1,5% < 5%. Ini berarti trust berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian. 

 

  Tabel 5.16  Pengaruh tidak langsung 

 

 

 

5.2.7    Koefisien Determinasi 

Untuk mengetahui besarnya pengaruh variable bebas terhadap variable 

dependen dapat dilihat pada table model summary dibawah ini. 
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Tabel 5.17  Uji Determinasi 

 

 

Pada tabel diatas untuk variabel trust diperoleh nilai adjusted R2 = 0,374= 

37,4%, ini berarti besarnya pengaruh PPS, lokasi dan kualitas layanan terhadap trust 

adalah 37,4%. 

Pada tabel diatas untuk variabel keputusan pembelian diperoleh nilai adjusted R2 = 

0,812= 81,2%, ini berarti besarnya pengaruh PPS, lokasi dan kualitas layanan dan 

trust terhadap keputusan pembelian adalah 81,2%. 

 

5.2.8   Uji Statistik 

Hasil pengujian statistik pada variabel PPS terhadap keputusan pembelian 

melalui trust diperoleh nilai thitung 1,875 dengan sig = 0,061 = 6,1% > 5% jadi. Ini 

berarti PPS secara tidak langsung tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian 

melalui trust. 

Hasil pengujian statistik pada variabel lokasi terhadap keputusan pembelian melalui 

trust diperoleh nilai thitung 1,578 dengan sig = 0,115 = 11,5% > 5%. Ini berarti lokasi 

secara tidak langsung tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian melalui trust. 

Hasil pengujian statistik pada variabel kualitas layanan terhadap keputusan pembelian 

melalui trust diperoleh nilai thitung 1,441 dengan sig = 0,150 = 15% > 5%. Ini berarti 

kualitas layanan secara tidak langsung tidak berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian melalui trust. 

 

5.3 Pembahasan 

Berdasarkan hasil analisis penelitian tentang pengaruh strategi pre poject 

selling, lokasi dan kualitas layanan terhadap keputusan pembelian dan trust sebagai 

variabel intervening pada bisnis perumahan di wilayah kota satelit surabaya (gresik 

dan sidoarjo), diperoleh keterangan secara simultan kelima variabel independen 

tersebut ada yang berpengaruh signifikan terhadap Trust dan Keputusan Pembelian 

kecuali Kualitas Layanan. Jadi, dengan melihat besarnya pengaruh kelima variabel 

independen tersebut terhadap Trust dan Keputusan Pembelian pada bisnis perumahan 

di wilayah kota satelit Surabaya (Gresik dan Sidoarjo) maka sudah sepatutnya kelima 
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variabel tersebut menjadi perhatian khusus bagi para pengusaha bisnis perumahan 

untuk memperhatikan kualitas baik dalam hal pelayanan, produk maupun harga yang 

ditawarkan kepada konsumen dalam rangka meningkatkan kepuasaan dan loyalitas 

konsumen terhadap jasa property perumahan yang ditawarkan. 

1. Pengaruh Pre Project Selling Terhadap Trust 

Berdasarkan hasil uji hipotesis diperoleh keterangan bahwa variabel Hasil 

pengujian statistik pada variabel PPS terhadap trust berpengaruh terhadap trust. Ini 

berarti semakin tinggi PPS yang diberikan kepada pelanggan berakibat pada 

semakin tingginya Trust. Hal ini dapat dilihat pada nilai thitung = 2,238 dan sig = 

0,026 = 2,6% < 5%. Hasil pengujian ini menunjukkan adanya pengaruh PPS 

terhadap Trust. 

Pre Project Selling merupakan penjualan sebelum proyek dibangun di mana 

properti yang dijual tersebut baru berupa gambar atau konsep. Dalam 

pelaksanaannya di Indonesia dilakukan penyesuaian sehingga ada pengembang 

proyek yang melaksanakan pre project selling sebelum prasarana dan sarana 

dibangun, tetapi ada juga yang memasarkan setelah sarana dan prasarana tersebut 

telah dibangun. 

2. Pengaruh Lokasi Terhadap Trust 

Berdasarkan hasil uji hipotesis tentang pengaruh variabel lokasi terhadap trust 

diperoleh keterangan bahwa variabel lokasi berpengaruh positif terhadap trust 

secara signifikan. Hal ini berarti semakin tinggi lokasinya diyakini akan 

berpengaruh pada semakin tingginya trust tersebut. Hal ini dapat dilihat pada nilai 

thitung = 1,991 dan sig = 0,047 = 4,7% < 5%.. Hasil pengujian ini menunjukkan 

lokasi berpengaruh terhadap trust. Hasil ini mengindikasikan bahwa lokasi 

merupakan faktor yang perlu diperhitungkan dalam rangka meningkatkan trust 

pada bisnis perumahan di wilayah kota satelit Surabaya (Gresik dan Sidoarjo). 

lokasi merupakan tempat melayani konsumen, dapat pula diartikan sebagai 

tempat untuk memajangkan barangbarang dagangannya, menurut Kasmir 

(2006:129). Konsumen pada umumnya meminta barang yang diinginkan dengan 

memiliki jenis barang yang akan dibelinya dengan pertimbangan kualitas dan 

kuantitas yang diinginkan. Suatu lokasi disebut strategis bila berada dipusat kota,  

kepadatan populasi, kemudahan mencapainya menyangkut kemudahan 

transportasi umum, kelancaran lalu lintas dan arahnya tidak  membingungkan  

konsumen. Pemilihan lokasi merupakan nilai investasi yang paling mahal karena 

lokasi bisa dikatakan menentukan ramai atau tidaknya pengunjung. 

Lokasi yang ditawarkan oleh usaha jasa properti perumahan seperti luas lahan 

lokasi, bisa berupa produk-produk yang digunakan untuk menunjang pelayanan di 
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dalam usaha bisnis perumahan. 

Jika trust sudah didapatkan, maka sudah tentu lokasi akan tinggi pengaruhnya 

terhadap bisnis perumahan yang ditawarkan. Untuk itu lokasi yang ditawarkan 

kepada konsumen harus sesuai dengan keinginan konsumen tersebut. Menjaga trust 

merupakan hal mutlak yang harus dilakukan pemilik pembisnis perumahan agar 

pelanggannya tidak kabur memilih perusahaan yang lain. 

3. Pengaruh Kualitas Layanan terhadap Trust 

Berdasarkan hasil uji hipotesis diperoleh keterangan bahwa variabel kualitas 

layanan berpengaruh negatif terhadap trust secara nonsignifikan. Ini berarti 

semakin tinggi kualitas layanan yang ditawarkan kepada konsumen tidak berakibat 

pada semakin tingginya trust. Hal ini dapat dilihat pada nilai thitung = 1,721 dan 

sig = 0,086 = 8,6% > 5%. Hasil pengujian ini menunjukkan tidak adanya pengaruh 

kualitas layanan terhadap trust. 

Tjiptono (2009:59) menyatakan, service quality merupakan tingkat 

keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut 

untuk memenuhi keinginan pelanggan. Tjiptono dan Chandra (2009:119) 

menyatakan, keunggulan layanan dapat dibentuk melalui pengintegrasian empat 

pillar service excellence yang saling berkaitan erat, yaitu: kecepatan, ketepatan, 

keramahan dan kenyamanan pelayanan. Kualitas layanan yang dimaksud 

merupakan metode yang dikeluarkan untuk melakukan bisnis perumahan sesuai 

dengan nilai yang didapatkan, sehingga konsumen merasa puas dengan kualitas 

layanan maupun hasil yang diperoleh dari bisnis perumahan. Kualitas layanan 

dapat menunjukkan kualitas merek dari suatu produk, 

dimana konsumen mempunyai anggapan bahwa kualitas layanan yang mahal 

biasanya mempunyai kualitas yang baik. 

Banyak orang mempunyai persepsi bahwa jika kualitas layanan yang 

ditawarkan oleh penyedia jasa atau produk tinggi, maka kualitas pelayanan jasa 

atau produk yang ditawarkan pasti berkualitas baik. Dengan kualitas yang baik 

itulah maka terciptalah trust terhadap jasa atau produk yang ditawarkan. Dalam hal 

ini yaitu jasa yang ditawarkan oleh bisnis perumahan. Dengan demikian kualitas 

layanan memberikan pengaruh yang besar terhadap kepuasaan konsumen namun 

tidak termasuk trust pada bisnis perumahan. 

4. Pengaruh Pre Project Selling terhadap Keputusan Pembelian 

Berdasarkan hasil uji hipotesis tentang pengaruh variabel PPS terhadap 

keputusan pembelian diperoleh keterangan bahwa variabel PPS berpengaruh 

positif terhadap keputusan pembelian secara signifikan. Hal ini berarti semakin 

tinggi PPS diyakini akan berpengaruh pada semakin tingginya keputusan 

pembelian tersebut. Hal ini dapat dilihat pada nilai thitung = 2,722 dan sig = 0,007 
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= 0,7% < 5%. Hasil pengujian ini menunjukkan adanya PPS berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian. Hasil ini mengindikasikan bahwa PPS merupakan faktor 

yang perlu diperhitungkan dalam rangka meningkatkan keputusan pembelian pada 

bisnis perumahan di wilayah kota satelit Surabaya (Gresik dan Sidoarjo). 

Keputusan pembelian adalah tahap dalam proses pengambilan keputusan, 

pembeli di mana konsumen benar-benar membeli (Kotler, 2007: 93). Dari berbagai 

faktor yang mempengaruhi konsumen dalam melakukan pembelian suatu produk 

atau jasa, biasanya konsumen selalu mempertimbangkan kualitas, harga dan 

produk yang sudah dikenal oleh masyarakat sebelum konsumen memutuskan 

untuk membeli. 

Keputusan pembelian adalah tindakan yang dilakukan konsumen untuk 

melakukan pembelian sebuah produk. Oleh karena itu, pengambilan keputusan 

pembelian konsumen merupakan suatu proses pemilihan salah satu dari beberapa 

alternatif penyelesaian masalah dengan tindak lanjut yang nyata. Setelah itu 

konsumen dapat melakukan evaluasi pilihan dan kemudian dapat menentukan 

sikap yang akan diambil selanjutnya. 

 



49 
 

BAB VI 

 PENUTUP 

6.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1) PPS berpengaruh terhadap trust. 

2) Lokasi berpengaruh terhadap trust. 

3) Kualitas Layanan tidak berpengaruh terhadap trust. 

4) PPS berpengaruh terhadap keputusan pembelian. 

5) Lokasi berpengaruh terhadap keputusan pembelian. 

6) Kualitas Layanan berpengaruh terhadap keputusan pembelian. 

7) Trust berpengaruh terhadap keputusan pembelian. 

8) PPS secara tidak langsung tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian 

melalui trust. 

9) Lokasi secara tidak langsung tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian 

melalui trust. 

10) Kualitas layanan secara tidak langsung tidak berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian melalui trust. 

 

6.2 Saran 

1.  Hendaknya pengembang dalam menjalankan bisnis perumahannya 

memperhatikan strategi apa yang akan diambil terlebih dahulu agar kedepannya 

lebih mempermudah sistem marketing perusahaan dan mengurangi hal negatif 

dalam sebuah strategi yang akan dipakai untuk menjalankan usahanya dengan 

strategi seperti pre project selling. 

2. Hendaknya developer bisa mengetahui berapa variabel yang mempengaruhi 

keputusan pembelian dan apa yang mempengaruhi pembeli yaitu dengan 

memperhatikan secara seksama dari penelitian ini sehingga dapat menentukan 

strategi marketing yang baik untuk pengembangan usaha. 

3. Diharapkan pemerintah mampu memberikan kebijakan-kebijakan yang 

menunjang pengembangan perumahan yang diperuntukkan bagi masyarakat, 

pengembang juga sangat memerlukan intensif pajak, subsidi uang muka dan 

peraturan lain sehingga kebutuhan atas perumahan type kecil bisa terpenuhi. 

4. Sebaiknya untuk meningkatkan keputusan pembelian pihak manajerial fokus 

meningkatkan kualitas layanan mengingat peningkatan dua aspek ini berpotensi 

meningkatkan keputusan pembelian 
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