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ABSTRAK 
 

Kebutuhan perumahan meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah  penduduk dan kondisi 

ekonomi masyarakat yang semakin baik, sehingga mendorong pengembang untuk membangun perumahan. 

Besarnya kebutuhan  perumahan  tersebut membuat pengembang berfokus bagaimana membangun 

perumahan berkualitas sesuai dengan harapan konsumen. Dengan  cepat terjualnya perumahan, kesempatan 

pengembang untuk mendapatkan keuntungan semakain  besar. Kepuasan konsumen merupakan hal yang 

mutlak karena sudah menjadi tolak ukur dalam menghasilkan suatu produk yang berkualitas. Tujuan 

penelitian ini untuk mengetahui tingkat kepuasan konsumen di perumahan Regency Sidoarjo. Variabel 

kepuasan yang ditinjau adalah desain bangunan, kualitas bangunan, lokasi perumahan serta sarana dan 

prasarana. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei dengan menggunakan kuesioner. Analisis 

yang digunakan yaitu analisis importance performance analysis. Hasil penelitian ini adalah indeks kepuasan 

konsumen 68,13% , nilai rerata tingkat kepentingan konsumen lebih besar daripada tingkat kepuasan 

konsumen, tingkat kepentingan konsumen 6 indikator terbesar adalah penyediaan jaringan air, penyediaan 

jaringan listrik, penyediaan air, pelayanan keamanan,  pelayanan pembuangan sampah, dan ventilasi udara 

sedangkan tingkat kepuasan konsumen 6 indikator terbesar adalah jarak rumah ke rumah sakit, jarak rumah 

ke kota, penyediaan air, ventilasi udara, lokasi jalan, penyediaan jaringan listrik. 

 

Kata kunci :  Kepuasan, Kepentingan, Kualitas. 

 

  

ABSTRACT  
 

                 The Housing needs increase with population and economic conditions are getting better, so as to 

encourage developers to build housing. The magnitude of the housing needs of those making the developer 

focus how to build quality housing in accordance with the expectations of consumers. Quickly terjualnya 

housing developers a chance to get a bigger profit. Consumer satisfaction is an absolute must because it has 

become a benchmark in producing a quality product. The purpose of this study to determine the level of 

consumer satisfaction in residential Sidoarjo Regency. Variable in terms of satisfaction is building design, 

quality of construction, residential location and facilities. The research method used is the method using a 

questionnaire survey. The analysis used the analysis of the importance performance analysis. Results of this 

study was 68.13% customer satisfaction index, the mean level of consumer interest is greater than the level of 

customer satisfaction, the level of consumer interests sixth biggest indicator is the provision of water 

networks, electricity supply, water supply, security services, waste disposal services, and air vent while the 

level of customer satisfaction six biggest indicator is the distance to the hospital, the distance to the city, 

water supply, ventilation, location of roads, provision of electricity.  

 

Keywords: Satisfaction, Interests, Quality.  

 

PENDAHULUAN 
Kondisi ekonomi masyarakat yang semakin baik serta jumlah penduduk terus bertambah 

maka kebutuhan perumahan juga meningkat. Sejalan dengan hal tersebut kondisi makroekonomi 

negara Indonesia semakin baik maka sektor perumahan khususnya para pengembang akan semakin 

bergairah melakukan investasi dibidangnya, sehingga banyak bermunculan perumahan yang 

mempunyai bentuk dan tipe yang bervariasi dari perumahan kelas bawah, kelas menengah sampai 

kelas atas. Harga tanah yang semakin tinggi  di kota Surabaya serta perkembangan penduduk kota 
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Surabaya yang mengarah ke daerah Sidoarjo memberikan dampak positif terhadap perumahan di 

Kota Sidoarjo. Oleh karena itu perumahan yang berkualitas dan kepuasan konsumen merupakan 

hal yang mutlak di respon oleh pengembang. Tujuan penelitian ini adalah desain bangunan, 

kualitas bangunan, sarana dan prasarana lingkungan, serta lokasi Perumahan Mutiara Regency 

Sidoarjo sudah memuaskan konsumen, oleh karena itu pengembang perlu mengetahui besarnya 

indeks kepuasan konsumen. 

TINJAUAN PUSTAKA 

1.  Perumahan dan Pemukiman 

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang perumahan dan permukiman, menyebutkan 

bahwa perumahan berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang 

dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan, sedangkan permukiman adalah bagian dari 

lingkungan hidup di luar kawasan hutan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun 

kawasan pedesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan 

tempat kegiatan yang mendukung perkehidupan dan penghidupan. 

Suparno Sastra M. dan Endy Marlina (2006) mengatakan bahwa suatu lingkungan perkotaan, 

kehadiran lingkungan perumahan sangatlah penting dan berarti karena bagian terbesar pembentuk 

struktur ruang perkotaan adalah lingkungan permukiman. Oleh karena itu munculnya permasalahan 

pada suatu permukiman akan menimbulkan dampak langsung terhadap permasalahan perkotaan 

secara menyeluruh. Dengan kata lain baik atau buruknya sistem perkotaan dipengaruhi oleh baik-

buruknya lingkungan permukiman. 

Untuk membuat sebuah perencanaan perumahan yang betul-betul yang dapat menjawab 

tuntutan pembangunan perumahan dan permukiman maka perlu dipertimbangkan secara matang 

aspek-aspek perencanaannya. Implementasinya dapat dilihat pada hasil yang sudah dicapai yang 

meliputi pengembangan konsep pembangunan perumahan dan permukiman maupun pembangunan 

fisik perumahan dan permukiman yang selanjutnya diimplementasikan oleh pemerintah dalam 

bentuk kegiatan, program, dan proyek pembangunan perumahan dan permukiman. 

Dengan memperhatikan aspek-aspek perencanaan sepanjang pembangunan, diharapkan baik arah 

maupun laju pembangunan perumahan akan dapat mencapai suatu kondisi di mana juamlah dan 

kualitasnya sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Karena perumahan dan permukiman 

berfungsi sebagai wadah pengembangan sumber daya manusia serta bagai pengejawatahan dari 

kehidupan sosial yang tertib maka di dalam merencanakan perumahan harus mempertimbangkan 

aspek-aspek yang mendasari perencanaan perumahan tersebut, yang antara lain adalah lingkungan 

dan daya beli masyarakat. 

 

2.  Kepuasan Pelanggan 

Swan dkk (Tjiptono, 2004) mendefinisikan kepuasan pelanggan sebagai evaluasi secara 

sadar atau penilaian kognitif menyangkut apakah kinerja produk relatif bagus atau jelek atau 

apakah produk bersangkutan cocok atau tidak dengan tujuan /pemakaiannya. Philip Kotler (1997)  

kepuasan Konsumen adalah hasil yang dirasakan oleh pembeli yang mengalami kinerja sebuah 

perusahaan yang sesuai dengan harapannya. Pelanggan merasa puas kalau harapan mereka 

terpenuhi, dan merasa amat gembira kalau harapan mereka terlampaui. Menurut Engel,J.F 

dkk(1995) kepuasan konsumen adalah suatu keadaan yang akan terjadi bila keinginan, kebutuhan, 

dan harapan dari konsumen terhadap suatu produk dapat terpenuhi. Dalam rangka menciptakan 

kepuasan pelanggan, produk yang ditawarkan organisasi/perusahaan harus berkualitas. Kualitas 

mencerminkan semua dimensi penawaran produk yang menghasilkan  manfaat bagi pelanggan. 

Dalam kaitannya dengan kepuasan konsumen/pelanggan, kualitas memiliki beberapa 

dimensi pokok, tergantung pada konteksnya. Dalam kasus pemasaran produk, ada delapan dimensi 

utama yang biasanya digunakan, yaitu : (Gregorius Chandra, 2002) 

1. Kinerja (performance) : Karakteristik operasi dasar dari suatu produk. 

2. Fitur (features) : karateristik khusus yang dapat menambah pengalaman pemakaian     

produk. 

3. Reliabilitas, yaitu probabilitas terjadinya kegagalan atau kerusakan produk dalam periode 

waktu tertentu.  
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4. Konformasi, yaitu tingkat kesesuaian produk dengan standart yang telah ditetapkan. 

5. Daya tahan (Durability), yaitu jumlah pemakaian produk sebelum produk  bersangkutan 

harus diganti. 

6. Serviceability, yaitu kecepatan dan kemudahan untuk direparasi. 

7. Estetika (aesthetics), menyangkut penampilan produk yang bisa dinilai dengan panca 

indrea. 

8. Persepsi terhadap kualitas, yaitu kualitas yang dinilai berdasarkan reputasi penjual. 

Kualitas produk yang dirasakan pelanggan akan menentukan persepsi pelanggan terhadap kinerja, 

yang pada gilirannya akan berdampak pada kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan berkaitan 

erat dengan mutu, mutu mempunyai dampak langsung pada prestasi produk dan dengan demikian 

kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan tergantung pada anggapan kinerja produk dalam 

menyerahkan nilai relative terhadap harapan pelanggan, bila produk jauh lebih rendah ketimbang 

harapan pelanggan, pelanggan tidak puas. Bila prestasi sesuai dengan harapan, pembeli jasa merasa 

puas. Bila prestasi melebihi harapan, pembeli jasa merasa amat gembira. Pelanggan yang merasa 

puas akan membeli ulang dan mereka memberi tahu orang lain mengenai pengalaman baik dengan 

produk itu. Kuncinya adalah memenuhi harapan pelanggan dengan prestasi perusahaan. Perusahaan 

yang cerdik mempunyai tujuan membuat gembira pelanggan dengan hanya menjanjikan apa yang 

dapat mereka serahkan, kemudian menyerahkan lebih banyak dari yang mereka janjikan. 
 
METODE PENELITIAN 

 Penelitian ini dilakukan di Perumahan Mutiara Regency Sidoarjo. Metode penelitian 

menggunakan metode survei dengan kuesioner sebagai alat pengumpulan data. Responden 

penelitian ini adalah penghuni perumahan dengan status sebagai kepala rumah tangga, pengambilan 

sampel sebagai responden dengan menggunakan simple random sampling, yaitu teknik penarikan 

sampel secara acak di mana setiap anggota populasi mempunyai peluang yang sama untuk ditarik 

sebagai sampel(Somantri,2006). Jumlah sampel  sebanyak 58 responden. 

Variabel yang digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan terhadap kualitas Perumahan 

dibagi menjadi 4 variabel (lihat tabel 1)( Harianto,2010; Veronica,2009), dimana setiap variabel 

tersebut terdiri atas beberapa indikator. Pengukuran variabel digunakan skala likert dengan 5 

kategori penilaian, yaitu sangat puas(bobot 5), puas(bobot 4), cukup puas(bobot 3), tidak 

puas(bobot 2), sangat tidak puas(bobot 1). 

          

        Tabel 1 : Variabel Kepuasan Konsumen 
Variabel Indikator 

Desain bangunan  

 

 

1. Ukuran kamar  

2. Jumlah kamar  

3. Persedian air  

4. Fasilitas pendukung (kamar mandi, dapur, tempat cuci, dan garasi)  

5. Ukuran halaman rumah  

6. Pencahayaan rumah  

7. Ventilasi udara  

8. Tinggi langit – langit  

9. Pengaturan letak setiap ruangan  

10. Model bangunan rumah  

Kualitas bangunan  

 

11. Gangguan terhadap rayap  

12. Atap rumah  

13. Dinding rumah  

14. Cat dinding dalam rumah  

15. Cat dinding luar rumah  

16. Lantai rumah  

17. Kusen rumah  

18. Plafon rumah  

Sarana &prasarana  19. Sistem drainase  

20. Pelayanan keamanan  
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21. kondisi jalan (lebar dan permukaan jalan)  

22. Pelayanan perawatan rumah (garansi)  

23. Pelayanan pembuangan sampah  

24. Penyediaan jaringan listrik  

25. Penyediaan Jaringan air  

26. Penyediaan jaringan telepon  

Lokasi perumahan  27. Angkutan umum di lokasi perumahan.  

28. Jarak rumah ke tempat kerja  

29. Jarak rumah ke pusat kota  

30. Jarak rumah ke sekolah  

31. Jarak rumah ke rumah sakit  

32. Jarak rumah ke pasar/swalayan  

 

Analisis data digunakan Importance Performance Analysis(IPA),yaitu menggunakan 

diagram kartesius terdiri dari suatu bangun yang dibagi atas empat bagian seperti gambar 1 yang 

dibatasi oleh dua garis yang memotong tegak lurus pada titik skor rerata seluruh variabel kualitas  

dan skor rerata seluruh faktor kepentingan konsumen(Rangkuti,2002). 

 
 

Gambar 1. Diagram Tingkat Kualitas dan Kepentingan 

    

HASIL DAN ANALISIS 
 Karakteristik penghuni Perumahan Mutiara Regency Sidoarjo terdiri dari variabel status 

di keluarga, pekerjaan, pendidikan terakhir, dan lama bertempat tinggal seperti gambar 2. 

 

 
 

 
      Gambar 2. Deskriptif Responden 
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Rerata dari 32 butir indikator di kuesioner seperti pada tabel 2, terlihat bahwa rerata setiap 

butir pertanyaan pada tingkat kepentingan nilainya lebih besar dari tingkat kepuasan. Hal ini 

menunjukkan bahwa kepentingan/harapan konsumen masih belum terpenuhi secara memuaskan, 

semakin besar selisih antara tingkat kepentingan dengan tingkat kepuasan semakin besar pula 

harapan konsumen terpenuhi. Tingkat kepentingan dan kualitas dari variabel kualitas bangunan 

memiliki selisih rerata -1,13(terbesar) berarti kepentingan(harapan) dengan kualitas nyata di 

perumahan Mutiara Regency Sidoarjo masih jauh dari yang diinginkan konsumen dibandingkan 

dari variabel lainnya. Hal ini berarti tingkat kepuasan konsumen pada variabel kualitas bangunan 

memiliki ketidakpuasan tertinggi, ketidakpuasan terendah terjadi pada variabel lokasi,hal ini lokasi 

perumahan hampir sesuai dengan yang diinginkan oleh konsumen(penghuni). 

                    Tabel 2. Rerata Tingkat Kepentingan dan Kualitas 

Variabel Indikator Kepentingan Kualitas 
Selisih 

Kepentingan  
dengan Kualitas 

Desain 

Bangunan 

1 3.98 3.33 -0.65 

2 3.98 3.41 -0.57 

3 4.56 3.66 -0.9 

4 4.16 3.35 -0.81 

5 3.73 3.41 -0.32 

6 4.43 3.64 -0.79 

7 4.47 3.66 -0.81 

8 4.11 3.50 -0.61 

9 4.01 3.28 -0.73 

10 3.98 3.49 -0.49 

Rerata Desain Bangunan 4.14 3.47 -0,67 
Kualitas 

Bangunan 

11 4.41 2.75 -1.66 

12 4.30 3.11 -1.19 

13 4.30 3.18 -1.12 

14 4.05 3.26 -0.79 

15 3.98 3.20 -0.78 

16 4.11 3.05 -1.06 

17 4.24 2.96 -1.28 

18 4.18 3.05 -1.13 

Rerata Kualitas Bangunan 4.20 3.07 -1,13 

Sarana dan 

Prasarana 
19 4.43 3.58 -0.85 

20 4.58 3.35 -1.23 

21 4.24 3.66 -0.58 

22 4.22 3.03 -1.19 

23 4.47 3.03 -1.44 

24 4.58 3.66 -0.92 

25 4.66 3.62 -1.04 

26 4.11 3.41 -0.7 

Rerata Sarana & Prasarana 4.41 3.42 -0,99 

Lokasi 27 3.73 3.64 -0.09 

28 3.92 3.64 -0.28 

29 4.00 3.73 -0.27 

30 4.07 3.60 -0.47 

31 3.98 3.83 -0.15 

32 3.90 3.64 -0.26 

Rerata Lokasi 3.93 3.68 -0,25 
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Dari ke-4 variabel kepuasan(tabel 1) dapat diketahui indikator-indikator mana yang masuk 

pada kuadran I, II, III, dan IV. Pengelompokan indikator tersebut dapat dilihat pada tabel 3. 

                    Tabel 3. Hasil Klasifikasi Indikator Dengan IPA 
Kuadran Indikator 

Kuadran I 

 
 Fasilitas pendukung 

 Gangguan terhadap rayap  

 Kusen rumah  

 Pelayanan keamanan  

 Pelayanan pembuangan sampah 

 jarak rumah ke sekolah  

Kuadran II 

 
 Persedian air  

 Pencahayaan rumah  

 Ventilasi udara  

 Atap rumah  

 Dinding rumah  

 Sistem drainase  

 Penyediaan jaringan listrik  

 Penyedian air  

 jarak rumah ke pusat kota  

 jarak rumah ke rumah sakit  

Kuadran III 

 
 Ukuran kamar  

 Jumlah kamar  

 Ukuran halaman rumah  

 Pengaturan letak setiap ruangan  

 Lantai rumah  

 Plafon rumah  

 Pelayanan perawatan rumah (garansi)  

 Penyediaan jaringan telepon  

 Angkutan umum di lokasi perumahan 

 Jarak rumah ke tempat kerja  

 Jarak rumah ke pasar/swalayan  

Kuadran IV 

 
 Tinggi langit-langit  

 Model bangunan rumah  

 Cat dinding dalam rumah  

 Cat dinding luar rumah  

 kondisi jalan (lebar dan permukaan jalan)  

 

Indikator-indikator yang berada pada kuadran I adalah indikator yang menjadi prioritas 

utama untuk diperbaiki  oleh pihak pengembang. Hal ini dikarenakan indikator-indikator tersebut 

memiliki tingkat kepentingan tinggi tetapi kualitas (kenyataan) rendah dan tidak memuaskan bagi 

para penghuni perumahan. Perbaikkan yang dilakukan oleh pihak pengembang pada kuadran I 

semisal pada indikator gangguan rayap segera ditanggulangi dengan cara pembasmian rayap, 

kemudian kusen rumah supaya dilapisi dengan cat yang sekiranya dapat membuat kusen tersebut 

bertahan untuk waktu yang lama, untuk pelayanan keamanan agar bisa ditingkatkan dengan 

menambah personel keamanan, pelayanan pembuangan sampah dengan menambah tempat 

pembuangan sampah yang layak serta menjadwalkan waktu pembuangan yang tepat waktu, 

kemudian yang terakhir indikator jarak rumah ke sekolah dapat ditanggulangi dengan berusaha 

membangun sekolah yang berada di lingkungan  perumahan tersebut. 

Indikator-indikator pada kuadran II merupakan Indikator-indikator yang tingkat 

kepentingan dan Kualitas (kenyataan) telah sesuai. Hal ini berarti penghuni merasa puas dengan  

persedian air, pencahayaan rumah, ventilasi udara, atap rumah, dinding rumah, sistem drainase, 

penyediaan jaringan listrik, penyedian air, jarak rumah ke pusat kota, jarak rumah ke rumah sakit. 
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Dikarenakan Indikator-indikator dalam kuadran ini adalah variabel yang membuat penghuni puas, 

diharapkan pihak Pengembang tetap mempertahankan kinerjanya atau bahkan memperbaikinya. 

Indikator-indikator pada kuadran III merupakan indikator dengan tingkat kepentingan dan 

kualitas (kenyataan) rendah. Sehingga dapat dikatakan bahwa tingkat kepuasan penghuni rendah. 

Indikator-indikator tersebut yaitu ukuran kamar, jumlah kamar, ukuran halaman rumah , 

pengaturan letak setiap ruangan, lantai rumah, plafon rumah, pelayanan perawatan rumah (garansi) 

, penyediaan jaringan telepon, angkutan umum di lokasi perumahan, jarak rumah ke tempat kerja, 

jarak rumah ke pasar(swalayan). Indikator-indikator perlu menjadi perhatian pihak pengembang 

semisalnya memberikan fasilitas pelayanan desain, pelaksanaan secara murah, dan memberikan 

konsultasi gratis pada pihak penghuni. 

 Indikator-indikator pada kuadran IV mempunyai tingkat kepentingan yang rendah tetapi 

memiliki tingkat Kualitas (kenyataan) yang tinggi. Rendahnya tingkat kepentingan indikator pada 

kuadran ini disebabkan penghuni belum merasa membutuhkan indikator tersebut sehingga kurang 

memahami nilai guna yang dihasilkan. Indikator-indikator ini yaitu, Tinggi langit-langit, model 

bangunan rumah, cat dinding dalam rumah, cat dinding luar rumah, kondisi jalan (lebar dan 

permukaan jalan). Indikator-indikator ini merupakan pemborosan bagi pengembang, berarti ini 

perlu menjadi pertimbangan pengembang di kemudian hari bila akan mengembangan perumahan 

ini. Pada tabel 4 Indeks Kepuasan Konsumen(Customer Satisfaction Index/CSI) sebesar 68,13%. 

Berdasarkan tabel 5,  tingkat kepuasan konsumen atau penghuni perumahan Mutiara Regency 

Sidoarjo dapat dikatakan puas dengan kualitas perumahan yang ditawarkan oleh pengembang. 

Perumahan Mutiara Regency Sidoarjo. 

    Tabel 4.  Nilai Customer Statisfaction Index 

Atribut Produk 
Rerata Tingkat 

Kepentingan 

Importance 

Weighting Factor 

Rerata Tingkat 

Kualitas 

Weighted 

Score 

Desain bangunan 4.14 19.86 3.47 0.689 

Kualitas bangunan 4.20 20.14 3.07 0.618 

Sarana dan prasarana 4.41 21.15 3.42 0.723 

Lokasi 3.93 18.85 3.68 0.694 

Staticfaction Index (%)    68.13 

      

     Tabel 5.  Nilai Indeks Kepuasan Konsumen 
Nilai Indeks 

Kepuasan Konsumen 

Indeks Kepuasan 

Konsumen 

0,81 - 1.00 Sangat Puas 

0,66 - 0,80 Puas 

0,51 - 0,65 Cukup Puas 

0,35 - 0,50 Kurang Puas 

0,00 - 0,34 Tidak Puas 

      Sumber : Siagian D,2002 

 

KESIMPULAN  

1. Tingkat kepentingannya paling besar menurut persepsi penghuni perumahan adalah 

penyediaan jaringan air, penyediaan jaringan listrik, pelayanan keamanan, penyedian air dan 

ventilasi udara serta pelayanan pembuangan sampah. Sedangkan tingkat kepuasan menurut 

persepsi penghuni perumahan adalah jarak rumah ke rumah sakit, jarak rumah ke pusat kota, 

penyediaan air, ventilasi udara dan kondisi jalan (lebar dan permukaan jalan) serta penyediaan 

jaringan listrik. 

2. Semua indikator kepuasan memiliki selisih negatif, hal ini menunjukan bahwa pelayanan yang 

diberikan oleh pihak Perumahan Mutiara Regency Sidoarjo dinilai belum maksimal. Dan dari 

peta kepentingan performansi indikator-indikator yang menjadi prioritas utama untuk 

diperbaiki oleh pihak perumahan mutiara regency adalah fasilitas pendukung, gangguan 

rayap, kusen rumah, pelayanan keamanan, pelayanan pembuangan sampah, serta jarak rumah 

ke sekolah. 
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3. Indeks Kepuasan konsumen (CSI) sebesar 68,13% Ini berarti penghuni perumahan Mutiara 

Regency Sidoarjo dapat dikatakan puas. 
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