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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Perusahaan 

Kos Citra Garden merupakan salah satu kos yang berada di kawasan Universitas 

Negeri Semarang. Kos yang terletak di jalan Taman Siswa 30 , Sekaran , Gunung Pati 

ini sudah berdiri sejak Juni 2014 silam. Kos Citra Garden dibangun oleh Bapak Dede 

Leota selaku pemilik dan dikelola oleh Bapak Iwan Saputra sejak awal kos berdiri 

hingga sekarang. Kos Citra Garden memiliki 2 gedung, gedung yang pertama terdiri 

dari 2 lantai dan gedung yang kedua terdiri dari 3 lantai.  

Kos Citra Garden menyediakan beberapa fasilitas seperti free WiFi, tempat 

parkir kendaraan (mobil, motor, sepeda), kamar mandi dalam, custom design furnitur, 

Listrik 2200 watt dan 3500 watt ( Listrik token), free water, lobby kos, sprei dan 

bantal, dan cermin. Kos Citra Garden yang dari awalnya hanya memiliki 40 kamar 

saja , bertambah menjadi 50 kamar dikarenakan permintaan konsumen yang banyak. 

50 kamar tersebut dibagi menjadi beberapa tipe kamar. Adapun tipe kamar yang 

dimiliki oleh kos Citra Graden yaitu Sweet room , VIP room, Deluxe room, Superior 

room, dan Superstar room. Kos Citra Garden merupakan kos putra dan putri. Saat ini, 

kamar yang dimiliki kos Citra Garden telah penuh dengan jumlah 26 pria dan 24 

wanita. Mereka berasal dari fakultas yang berbeda-beda, seperti fakultas arsitektur 

dan desain, bahasa dan seni, ekonomi, hukum, ilmu computer, ilmu sosial, kimia, 

olahraga, psikologi, dan teknik.  
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4.2 Gambaran umum responden  

Gambaran umum responden dapat dilihat dari nama responden, usia responden, 

fakultas yang ditekuni responden, dan jenis kelamin responden.  

4.2.1 Tabulasi silang berdasarakan Fakultas dan Jenis kelamin responden 

      Tabel 4. 1 

Tabulasi silang berdasarkan Fakultas dan jenis kelamin Penghuni kos Citra 

Garden 

 

Fakultas Jenis Kelamin Total 

Laki-laki Perempuan 

Arsitektur dan desain  2 0 2 

Bahasa dan seni 4 5 9 

Ekonomi 3 8 11 

Hukum 7 6 13 

Ilmu Komputer 2 0 2 

Ilmu Sosial 2 1 3 

Kimia 2 0 2 

Olahraga 1 0 1 

Psikologi 0 2 2 

Teknik 3 2 5 

Total 26 24 50 
Sumber : Data primer yang diolah , tahun 2017 

Dilihat dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa penghuni kos Citra Garden 

terbanyak yang menghuni di kos Citra Garden adalah anak fakultas hukum, 

ekonomi, dan bahasa dan seni. Sebanyak 13 penghuni berfakultas hukum, 7 

diantaranya berjenis kelamin laki-laki dan 6 lainnya adalah perempuan. Di urutan 

kedua, penghuni terbanyak merupakan mahasiswa fakultas ekonomi sebanyak 11 

orang yang terdiri dari 3 laki-laki dan 8 perempuan. Di urutan ketiga penghuni 

terbanyak di kos Citra Garden adalah mahasiswa fakultas bahasa dan seni 
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sebanyak 9 orang yang terdiri dari 4 laki-laki dan 5 perempuan. Jadi dapat 

diartikan bahwa anak fakultas hukum, ekonomi, dan bahasa dan seni cenderung 

lebih suka berkumpul dalam satu lingkungan yang bisa jadi membentuk sebuah 

komunitas fakultas sendiri. Penghuni fakultas hukum cenderung campur antara 

laki-laki dan perempuan dilihat dari jumlah penghuni di kos Citra Garden 

sebanyak7 laki-laki dan 6 perempuan. Sedangkan untuk anak ekonomi, jenis 

kelamin perempuan lebih banyak sebanyak 8 orang daripada jenis kelamin laki-

laki hanya sebanyak 3 orang. Dan anak Bahasa dan seni, mereka sama dengan 

fakultas hukum yang berkumpul campur antara jenis kelamin laki-laki dan 

perempuan. Untuk fakultas teknik mencapai 3 laki-laki dan 2 perempuan yang 

bisa jadi dikategorikan nyaman dengan sesama penghuni yang berfakultas sama 

satu tempat tinggal. Bisa jadi, mereka lebih nyaman untuk tinggal 1 lokasi agar 

dapat belajar dan berkomunikasi lebih dekat. Sedangkan untuk sisanya hanya 

dihuni oleh beberapa fakultas lain yang memiliki jumlah kurang dari 3 setiap 

fakultasnya yaitu anak-anak arsitektur dan desain sebanyak 2 laki-laki, fakultas 

ilmu komputer sebanyak 2 laki-laki, ilmu sosial sebanyak 2 laki-laki dan 1 

perempuan, kimia sebanyak 2 orang laki-laki, olahraga hanya 1 orang saja, dan 2 

penghuni perempuan fakultas psikologi. Yang dapat diartikan disini bahwa 

mereka memilih kos bukan karena lebih nyaman dengan sesama penghuni atau 

faktor lainnya.  
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4.2.2 Tabulasi silang berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin responden 

Tabel 4. 2 

Tabulasi silang usia dan jenis kelamin penghuni kos Citra Garden  

 

Usia 

Responden 

Jenis kelamin Total 

Laki-laki Perempuan 

18 – 19 tahun 10 11 21 

20 – 22 tahun 12 12 24 

23 - 24 tahun 4 1 5 

Total 26 24 50 
Sumber : Data primer yang diolah , tahun 2017 

Dilihat dari tabel diatas, dapat diartikan bahwa penghuni kos Citra 

Garden yang berusia 18-19 tahun yang dapat dikategorikan sebagai mahasiswa 

baru atau semester awal  sebanyak 21 orang yang terdiri dari 10 orang berjenis 

kelamin laki-laki dan 11 orang berjenis kelamin perempuan. Dan penghuni kos 

Citra Garden terbanyak berusia 20-22 tahun yang dapat dikategorikan sebagai 

mahasiswa semester tengah hingga waktu akhir perkuliahan atau tingkat akhir  

berjumlah sebanyak 24 orang yang terdiri dari 12 orang berjenis kelamin laki-

laki dan 12 orang berjenis kelamin perempuan. Dalam kategori ini bisa jadi 

beberapa penghuni kos Citra Garden sudah bertempat tinggal dari awal 

perkuliahan, sampai masa tempuh perkuliahannya sekarang.  Sedangkan untuk 

usia 23-24 tahun yang dalam masa perkuliahan mencapai mahasiswa tingkat 

akhir hanya sebanyak 5 orang yang terdiri dari 4 orang laki-laki dan 1 orang 

perempuan.  
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4.2.3 Tabulasi silang antara lama tinggal penghuni dengan frekuensi penghuni 

berpindah kos 
 

Tabel 4. 3 

Tabulasi silang antara lama tinggal penghuni dengan frekuensi penghuni 

berpindah kos 

 

 1 kali >2 kali Belum pernah Jumlah 

<6 bulan 6 (12%) 2 (4%) 7 (14%) 15 (30%) 

6-12 bulan 7 (14%) 5 (10%) 5 (10%) 17 (34%) 

>12 bulan 2 (4%) 5 (10%) 11 (22%) 18 (36%) 

Jumlah 15 (30%) 12 (24%) 23 (46%) 50 (100%) 

Sumber : Data primer yang diolah, 2018 

Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa sebanyak 46% penghuni belum pernah 

berpindah tempat kos. Atau dengan kata lain adalah untuk pertama kali mereka 

memilih tempat tinggal sementara pertama adalah kos Citra Garden. Dapat diartikan 

bahwa angka ini menunjukan kesetiaan pelanggan terhadap kos Citra Garden. Dan 

dapat dikatakan bahwa mereka nyaman tinggal di kos Citra Garden. Hal ini dapat 

dilihat juga dari lama tinggal penghuni yang belum pernah berpindah sebanyak 11 

orang sudah tinggal lebih dari 12 bulan. Selain itu, dari tabel diatas dapat dilihat 

bahwa rata-rata penghuni berpindah 1 kali sebanyak 30% yang artinya dari awal 

perkuliahan mereka hanya berpindah sekali dan kemudian menetap di kos Citra 

Garden sampai saat ini. Dan kebanyakan penghuni kos Citra Garden yang berpindah 

1 kali sudah tinggal di kos Citra Garden selama 6-12 bulan.  
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4.2.4 Gambaran umum penghuni mengenai lama tinggal di kos Citra Garden 

Tabel 4. 4 

Frekuensi lama tinggal penghuni kos Citra Garden 

 

 Frekuensi Persentase  

< 6 bulan 15 30 

6 – 12 bulan 17 34 

> 12 bulan 18 36 

Jumlah 50 100 
Sumber : Data primer yang diolah , tahun 2017 

Dilihat dari tabel 4.2.4 diatas, dapat disimpulkan bahwa frekuensi 

terbanyak penghuni kos yang tinggal adalah lebih dari 12 bulan sebanyak 18 

orang dari 50 penghuni. Dapat dikatakan bahwa penghuni kos Citra Graden 

memiliki loyalitas yang tinggi karena penghuni terbanyak sudah tinggal lebih 

dari 12 bulan dan juga mereka sangat betah untuk tinggal di kos Citra Garden 

karena sudah mencapai 1 tahun lebih. Dan 17 orang tinggal sudah 6-12 bulan. 

Sisanya yang kurang dari 6 bulan sebanyak 15 orang yang merupakan sebagian 

besarnya mahasiswa baru. 

4.2.5 Gambaran umum penghuni asal mengetahui kos Citra Garden 

Tabel 4. 5 

Frekuensi asal mengetahui kos Citra Garden 

 

 Frekuensi Persentase 

Teman 28 56 

Baliho / media 5 10 

Lain-lain 17 34 

Jumlah  50 100 
Sumber : Data primer yang diolah , tahun 2017 
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Tabel diatas menjelaskan bahwa penghuni kos Citra Garden mengetahui 

adanya kos Citra Garden saat mereka belum tinggal adalah dari teman. Hal ini 

dijawab oleh 28 penghuni yang mengatakan mereka tahu kos Citra Garden dari 

teman mereka. 5 orang lainnya mengatakan mereka mengetahui kos Citra Garden 

dari baliho atau media lain seperti brosur yang dibagikan. Baliho dipinggir jalan 

dapat dilihat dan dibaca oleh setiap orang yang lewat. Serta brosur disebar di 

sekitar kampus Universitas Negeri Semarang dengan memperkerjakan seorang 

sumber daya untuk membagi brosur. Dapat disimpulkan bahwa baliho atau media 

kos Citra Garden tidak begitu mempengaruhi konsumen. Sebanyak 17 orang 

mengatakan mereka mengetahui kos Citra Garden dari beberapa sumber yaitu 2 

orang tahu dari internet disaat mereka mencari kos secara online, 3 orang tahu 

ketika melewati kos Citra Garden, 6 mencari tahu sendiri dengan mbertanya-

tanya langsung saat mencari kos, 4 orang tahu dari saudara mereka dan 2 orang 

dari dosen karena mereka berasal dari luar negeri sebagai mahasiswa pertukaran 

pelajar.  

4.2.6 Gambaran umum penghuni berpindah kos 

Tabel 4. 6 

Frekuensi penghuni berpindah kos 

 

 Frekuensi Persentase 

1 kali 15 30 

> 2 kali 12 24 

Belum pernah 23 46 

Jumlah  50 100 
Sumber : Data primer yang diolah , tahun 2017 
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Dari data diatas, 15 penghuni meyatakan mereka pernah berpindah kos 

sebanyak 1 kali. Berpindah kos 1 kali adalah hal yang lumrah atau bisa dikatakan 

konsumen sedang mencari kecocokan dalam memilih tempat  Dan yang lebih 

dari 2 kali berpindah kos sebanyak 12 penghuni. Biasanya, karena mereka 

mencari kecocokan atau memang suka berpindah tempat atau bisa jadi mereka 

bermasalah yang menyebabkan mereka terus berpindah tempat tinggal atau kos. 

Sisanya sebanyak 23 penghuni mengatakan mereka belum pernah pindah kos, 

yang sama artinya mereka kos di Citra Garden untuk pertama kali dalam masa 

perkuliahannya. Penghuni kos Citra Garden dapat dikatakan betah tinggal di kos 

Citra Garden karena sebanyak 46% penghuninya tidak berpindah kos dari awal 

mereka kos dan masih tinggal hingga sekarang. 

4.2.7 Gambaran umum penghuni tentang harga kos Citra Garden 

Tabel 4. 7 

Frekuensi harga kos citra garden menurut penghuni 

 

 Frekuensi Persentase 

Ya 31 62 

Tidak 19 38 

Jumlah 50 100 
Sumber : Data primer yang diolah , tahun 2017 

Dilihat dari tabel diatas, penghuni menyatakan bahwa harga kos Citra 

Garden terbilang mahal. Hanya 19 orang dari 50 orang penghuni atau sebanyak 

38% dari 100%  yang menyatakan bahwa kos Citra Garden tidak mahal. Bisa 

saja karena penghuni kos Citra Garden tidak membayar sendiri melainkan biaya 

kos dibayar oleh orang tuanya atau pihak universitas atau memang mereka tidak 
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mempermasalahkan harga saat memilih kos Citra Garden. Dapat diartikan bahwa 

kos Citra Garden masih memiliki harga diatas rata-rata dari yang konsumen 

inginkan. 

4.2.8 Gambaran umum adanya kos Citra Garden 2 

Tabel 4. 8 
Frekuensi kos Citra Garden 2 akan laku menurut penghuni 

 

 Frekuensi Persentase 

Laku 48 96 

Tidak laku 2 4 

Jumlah 50 100 
Sumber : Data primer yang diolah , tahun 2017 

Dari data diatas, 48 penghuni atau 96% mengatakan bahwa jika dibangun 

kos Citra Garden 2, maka penjualannya akan laku. Hanya 4% yang mengatakan 

tidak akan laku. Hal ini dapat kita lihat bahwa mindset (cara berpikir) penghuni 

kos Citra Garden bahwa kos Citra Garden 2 akan laku, karena melihat kos Citra 

Garden 1 diminati oleh banyak orang dilihat dari kamar yang selalu penuh. 

4.2.9 Gambaran umum kos Citra Garden nyaman utuk belajar 

Tabel 4. 9 
Frekuensi kenyamanan untuk belajar 

 Frekuensi Persentase 

Ya 50 100 
Sumber : Data primer yang diolah , tahun 2017 

Semua penghuni menyatakan bahwa kos Citra Garden adalah kos yang 

nyaman untuk belajar. Penghuni menyatakan bahwa mereka nyaman untuk 

belajar karena kos Citra Garden yang menyediakan lobby (tempat berkumpul) 
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bagi penghuni dan teman-temannya. Memang kos Citra Garden tidak melarang 

untuk siapa saja datang untuk bertemu dan berkumpul dengan penghuni atau bisa 

juga disebut kos bebas. Biasanya untuk belajar bersama atau membuat tugas 

bersama dibutuhkan tempat atau lingkungan yang bersih dan luas, maka dari itu 

mereka nyaman untuk belajar di kos Citra Garden. 

4.2.10 Gambaran umum pesaing kos Citra Garden 

Tabel 4. 10 

Frekuensi pesaing kos Citra Garden 

 Frekuensi Persentase 

Graha Ena 2 4 

Kos depan MUA 2 4 

Kos gang jeruk 3 6 

Kos gang pete 1 2 

Mantu lanang 19 38 

Tidak ada 23 46 

Jumlah 50 100 
Sumber : Data primer yang diolah , tahun 2017 

Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa sebanyak 23 penghuni menyatakan 

kos Citra Garden yang tidak memiliki pesaing. Hal ini bisa jadi diutarakan oleh 

penghuni yang memang tidak mengetahui kos-kos lain sekitar universitas negeri 

semarang atau memang mereka menganggap kos Citra Garden adalah kos 

termahal di kawasan tersebut sehingga tidak ada pesaing yang sepadan. 

Selanjutnya, penghuni kos Citra Garden mengutarakan pendapat tentang pesaing 

kos Citra Garden sebanyak 19 penghuni menyatakan pesaing kos Citra Garden 

adalah kos Mantu Lanang. Kos Mantu Lanang yang terletak di jalan Sekaran 

Raya  merupakan pesaing. Menurut beberapa penghuni kos Citra Garden, kos 
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Mantu Lanang lebih dekat dengan letak universitas dan fasilitas yang diberikan 

sesuai standart dan lengkap. Harganya pun cukup bersaing dengan kos Citra 

Garden. Kos Citra Garden mematok harga Rp 12.000.000 ,00 /tahun dengan 

fasilitas garasi pribadi dan kamar mandi dalam. Berbeda dengan kos Mantu 

Lanang yang tidak ada fasilitas garasi pribadi, mereka hanya menyediakan lahan 

parkir yang tidak terlalu besar dan kamar mandi bersama. Hanya saja kos Mantu 

Lanang memiliki jarak yang dekat dengan pusat gedung Universitas dan 

penyedia produk dan jasa lainnya. Memang harga yang ditawarkan lebih murah 

berkisar antara Rp 9.000.000 ,00 /tahun.  Namun menurut penghuni kos Citra 

Garden yang bernama Adisty, kos Mantu Lanang memiliki ruangan yang sangat 

kecil dan menurutnya tidak nyaman. Selain itu, kos Mantu Lanang memiliki 

peraturan yang ketat dan membuat penghuni Citra Garden berpendapat bahwa 

kos Mantu lanang tidak bebas . Adanya jam malam dan peraturan larangan 

membawa pasangan ke kamar membuat beberapa penghuni kos Citra Garden 

tidak memilih kos tersebut. Dan ada beberapa pesaing kos Citra Garden lainnya 

yang diutarakan penghuni antara lain : Graha Ena, kos depan MUA, kos gang 

jeruk, dan kos gang pete.  
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4.3 Analisis Deskriptif Pernyataan Responden dalam kuesioner terbuka 

1. PRODUK 

Tabel 4. 11 

Tabel rata-rata frekuensi jawaban responden variable produk 

 

P Keterangan Frekuensi Rata- 

rata SS 

(Total 

skor) 

S 

(Total 

skor) 

N 

(Total 

skor) 

TS 

(Total 

skor) 

STS 

(Total 

skor) 

1 Spring bed yang disediakan 

nyaman. 

23 

(115) 

27 

(108) 

0 

(0) 

0 

(0) 

0 

(0) 
4,46 

2 Kekuatan koneksi Wi-fi 

memuaskan. 

14 

(70) 

20 

(80) 

11 

(33) 

2 

(4) 

3 

(3) 
3,8 

3 AC (air conditioner) anda 

berfungsi dengan baik. 

22 

(110) 

26 

(104) 

1 

(3) 

1 

(2) 

0 

(0) 
4,38 

4 TV (Televisi) anda berfungsi 

dengan baik. 

 

19 

(95) 

28 

(112) 

1 

(3) 

2 

(4) 

0 

(0) 
4,28 

5 Perlengkapan furniture (meja, 

kursi, lemari) yang disediakan 

lengkap. 

 

25 

(125) 

20 

(80) 

5 

(15) 

0 

(0) 

0 

(0) 
4,4 

6 Menurut anda, bangunan kos 

Citra Garden terlihat baru. 

 

20 

(100) 

24 

(96) 

6 

(18) 

0 

(0) 

0 

(0) 
4,28 

7 Penerangan kamar yang 

diberikan cukup. 

20 

(100) 

23 

(92) 

5 

(15) 

2 

(4) 

0 

(0) 
4,22 

8 Penerangan lingkungan kos Citra 

Garden cukup. 

16 

(80) 

21 

(84) 

11 

(33) 

2 

(4) 

0 

(0) 
4,02 

Rata-Rata Skor 4,23 

 

Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa variable produk dibagi menjadi 8 

pernyataan. Pada pernyataan 1 yang menyatakan springbed yang disediakan 

nyaman disetujui oleh seluruh penghuni kos Citra Garden, dengan jumlah 23 

penghuni menyatakan sangat setuju dan 27 penghuni menyatakan setuju. Dengan 
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rata-rata 4,46. Dipernyataan kedua, koneksi wifi cukup memuaskan penghuni kos 

Citra Garden karena sebanyak 14 penghuni menyatakan sangat setuju dan 20 

penghuni menyatakan setuju. Menurut salah satu penghuni yang menyatakan 

tidak setuju dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa sinyal yang didapat 

kurang kuat untuk masuk kedalam kamar kos. Ia menyatakan bahwa harus 

mendekat ke rooter untuk mendapatkan fasilitas wifi ini. Namun untuk 

pernyataan ini, dapat dikatakan bahwa wifi yang disediakan cukup memuaskan. 

Dengan rata-rata 3,8. Di pernyataan ketiga terdapat pernyataan AC atau 

pendingin ruangan yang berfungsi dengan baik. Pernyataan ini memuaskan 

penghuni, karena sebanyak 22 penghuni menyatakan sangat setuju dan 26 

lainnya menyatakan setuju. Ada 1 orng menyatakan tidak setuju, yang diduga 

salah satu penghuni tersebut tinggal dengan tidak menggunakan fasilitas AC. 

Rata-rata skor yang didapat adalah sebanyak 4,38. Untuk pernyataan keempat, 

televisi yang berfungsi dengan baik juga disetujui oleh penghuni dengan 19 

orang menyatakan sangat setuju dan 28 lainnya menyatakan setuju. 1 orang 

menjawab netral yang dapat dikatakan bahwa televisi bukan menjadi perhatian 

utama penghuni. Sebanyak 2 orang menyatakan tidak setuju karena ada beberapa 

varian kamar yang dipilih konsumen tanpa televisi. Sedangkan tidak ada 

penghuni yang menyatakan sangat tidak setuju dengan pernyataan TV yang 

berfungsi dengan baik atau tidak. Hal ini bisa diartikan penghuni cukup puas 

dengan TV sebagai fasilitas yang berfungsi dengan baik dengan perolehan rata-

rata skor 4,28. Dipernyataan kelima, dapat dilihat bahwa 25 orang menyatakan 
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sangat setuju, 20 orang menyatakan setuju furniture atau perlengkapan kamar kos 

lengkap seperti kursi, meja, dan lemari. Sebanyak 5 orang menyatakan netral 

yang berarti dimana mereka tidak memperhatikan fasilitas yang didapatkan. 

Mereka menerima apa saja furniture yang disediakan dari kos Citra Garden Rata-

rata skor pernyataan kelima adalah 4,4..Pernyataan keenam dapat dikatakan 

bahwa kos Citra Garden terlihat baru karena sebanyak 20 orang menyatakan 

sangat setuju dan 24 orang lainnya menyatakan setuju. Sedangkan ada 6 orang 

yang menyatakan netral dimana bentuk dan desain bangunan bukanlah perhatian 

umum untuk memilih sebuah kos. Pernyataan ini dinyatakan memuaskan 

penghuni dengan rata-rata lebih dari 3 yaitu 4,28. Pernyataan ketujuh dan 

kedelapan memiliki perbedaan antara penerangan kamar dan lingkungan kos 

Citra Garden. Sebanyak 20 orang dan 23 orang menyatakan sangat setuju dan 

setuju untuk penerangan kamar masing-masing, 5 orang menjawab netral, yang 

menurut mereka penerangan hanya cukup, yang tidak menganggu aktivitas 

mereka. Sebanyak 2 orang menyatakan tidak setuju karena menurut salah satu 

penghuni yang diwawancara merasa bahwa penerangan kamar dirasa kurang. 

Dan untuk penerangan lingkungan sebanyak 16 penghuni menyatakan sangat 

setuju dan 21 orang mengatakan setuju saja dengan pernyataan tersebut. Dari 

hasil wawancara ke beberapa responden, dapat disimpulkan bahwa penerangan 

lingkungan kos cukup terang untuk sebuah lobby dan lorong. Diduga  

penerangan lingkungan yang cukup akan membuat kos Citra Garden terlihat 

bersih dan nyaman untuk berkumpul dengan teman. Sebanyak 11 orang 
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menyatakan netral yang beberapa diantara mereka tidak mempedulikan 

penerangan lingkungan sekitar. Sebanyak 2 orang menyatakan tidak setuju. 

Diduga  penenrangan seperti di lorong terlihat redup dan kurang terang. 

Sebanyak nol penghuni yang menyatakan tidak setuju, berarti penerangan 

lingkupan dinilai sudah cukup. Perolehan rata-rata pernyataan ketujuh adalah 

4,22 dan pernyataan kedelapan sebanyak 4,02. 

2. HARGA 

Tabel 4. 12 

Tabel rata-rata frekuensi jawaban responden variable harga 

 

P Keterangan Frekuensi Rata- 

Rata SS 

(Total 

skor) 

S 

(Total 

skor) 

N 

(Total 

skor) 

TS 

(Total 

skor) 

STS 

(Total 

skor) 

1 Harga yang anda dapatkan 

sepadan dengan fasilitas yang 

diberikan. 

7 

(35) 

19 

(76) 

5 

(15) 

18 

(36) 

1 

(1) 
3,26 

2 Potongan harga yang anda 

dapat memuaskan. 

2 

(10) 

18 

(72) 

6 

(18) 

17 

(34) 

7 

(7) 
2,82 

3 Harga kos Citra Garden lebih 

murah dari kos pesaing lainnya. 

1 

(5) 

9 

(36) 

8 

(24) 

24 

(48) 

8 

(8) 
2,42 

Rata-Rata Skor 2,83 

 

Pada pernyataan pertama variable harga, dapat dilihat bahwa sebanyak 7 

orang mengatakan sangat setuju karena fasilitas lengkap dan bagus sepadan 

dengan harga yang dibayarkan. Begitu juga dengan 19 orang yang menyatakan 

setuju dengan harga yang dibayar. Salah seorang responden menyatakan bahwa 

harga yang didapat sudah cukup memuaskan dengan segala fasilitas yang 

didapatkan juga.  Sebanyak 5 orang menyatakan netral. Diduga walaupun harga 
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yang dibayar sedikit mahal, namun mereka nyaman tinggal di kos Citra Garden, 

jadi mereka tetap memutuskan untuk tinggal di kos Citra Garden. Sedangkan 

sebanyak 18 orang penghuni mengatakan tidak setuju. Salah satu dari mereka 

berpendapat bahwa harga yang dibayarkan untuk fasilitas di kos Citra Garden 

terlalu mahal dan seharusnya bisa mendapatkan harga yang lebih murah. 1 orang 

yang menyatakan sangat tidak setuju mengatakan hal yang sama dengan 

penjawab tidak setuju dan didapat rata-rata dari pernyataan ini sebesar 3,26. 

Dipernyataan kedua, sebanyak 2 orang saja yang menyatakan sangat 

setuju.Disini dapat disimpulkan bahwa banyak konsumen yang masih belum 

puas dengan adanya potongan harga yang diberikan. Karena memang potongan 

harga yang diberikan khusus mahasiswa baru saja. Sedangkan 18 lainnya 

menyatakan setuju. Karena untuk pertama pembelian jasa kos Citra Garden akan 

mendapat potongan harga yang cukup memuaskan. Namun tidak  pada 

pembayaran selanjutnya. Sebanyak 6 orang menjawab netral. Penjawab netral 

kebanyakan karena mereka tidak begitu peduli dengan potongan harga yang 

diberikan. Mereka hanya mempunyai tujuan untuk tinggal di kos Citra Garden 

atau mungkin karena faktor lainnya. Sebanyak 17 orang penghuni mengatakan 

tidak setuju dengan adanya pernyataan potongan harga yang memuaskan dan 7 

orang mengatakan sangat tidak setuju. Bagi mereka, potongan harga yang 

diberikan kurang. Dapat dilihat bahwa penghuni masih tidak puas dengan harga 

kos Citra Garden yang menurut mereka masih mahal dan kurangnya potongan 

harga dan diskon yang didapat dilihat dari rata-rata pernyataan ini hanya 
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mencapai 2,82. Di pernyataan ketiga variable harga yang menjawab sangat setuju 

sebanyak 1 orang. 9 orang lainnya menjawab setuju, jika harga kos Citra Garden 

lebih murah dari pesaing seperti kos lainnya. Jawaban netral didapat sebanyak 8 

orang, karena hal ini bukan menjadi perhatian utama penghuni. Diduga mereka 

memilih kos Citra Garden bukan dari harga namun kenyamanan mereka tinggal 

atau faktor lainnya. Sebanyak 24 orang (48%) mengatkan mereka tidak setuju. 

Karena menurut mereka, kos Citra Garden merupakan kos termahal di kawasan 

Taman Siswa lingkungan Universitas Negeri Semarang. Begitu juga 8 orang 

penghuni yang menyatakan sangat tidak setuju, karena dinilai kos Citra Garden 

adalah satu-satunya kos yang paling mahal. Menurut penghuni, kos Mantu 

Lanang sangat laku dan diminati orang walaupun memang memiliki ruangan 

yang lebih kecil dibanding kamar kos Citra Garden, namun harganya jauh lebih 

murah. Kos Mantu Lanang yang terletak di sisi belakang Universitas Negeri 

Semarang juga merupakan kos yang terlaris dan diminati oleh mahasiswa karena 

letaknya yang dekat, harga yang terjangkau, dan fasilitas yang cukup. Dari tabel 

diatas dapat dilihat bahwa penghuni kos Citra Garden menganggap kos Citra 

Garden memiliki harga yang mahal. Pernytaan ini mencapai angka rata-rata 

hanya 2,42. 
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3. LOKASI 

Tabel 4. 13 

Tabel rata-rata frekuensi jawaban responden variable lokasi 

 

P Keterangan Frekuensi Rata- 

Rata SS 

(Total 

skor) 

S 

(Total 

skor) 

N 

(Total 

skor) 

TS 

(Total 

skor) 

STS 

(Total 

skor) 

1 Kos Citra Garden berlokasi 

dekat dengan penyedia 

makanan. 

14 

(70) 

34 

(136) 

1 

(3) 

1 

(2) 

0 

(0) 
4,22 

2 Kos Citra Garden dekat 

dengan laundry. 

20 

(100) 

25 

(100) 

4 

(12) 

1 

(2) 

0 

(0) 
4,28 

3 Kos Citra Garden dekat 

dengan tempat studi anda. 

17 

(85) 

20 

(80) 

5 

(15) 

6 

(12) 

2 

(2) 
3,88 

4 Kos Citra Garden mudah 

dijangkau oleh kendaraan 

umum. 

14 

(60) 

20 

(100) 

8 

(24) 

6 

(12) 

2 

(2) 
3,76 

Rata-Rata Skor 4.04 

 

Di pernyataan pertama variable lokasi, sebanyak 34 penghuni 

menyatakan setuju dan 14 orang menyatakan sangat setuju karena diketahui 

lokasi makan terdekat adalah bangunan disebelah kos citra Garden menyediakan 

jasa penyedia makanan. Hanya dengan berjalan kaki saja tidak jauh sudah 

mendapati adanya rumah makan atau warung. Namun sebanyak 1 orang 

menyatakan netral. Diduga 1 penghuni ini tidak begitu mempermasalahkan jarak 

penyedia makanan dengan tempat ia tinggal. Dan 1 orang menyatakan tidak 

setuju. Diduga,  untuk menuju ke beberapa pusat penyedia makanan memang 

harus ditempuh menggunakan kendaraan bermesin. Rata-rata skor pernyataan ini 

adalah 4,22.  
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Dipernyataan kedua, lokasi dekat dengan penyedia laundry sebanyak 25 

penghuni menyatakan setuju dan sebanyak 20 menyatakan sangat setuju bila kos 

Citra Garden memiliki lokasi yang dekat dengan laundry atau pencucian baju 

berbayar. Lokasi laundry terdekat adalah disebelah gedung kos Citra Garden 

sendiri, yang bisa hanya ditempuh dengan jalan kaki dan memakan waktu hanya 

2 menit. Para penghuni kos Citra Garden kebanyakan memakai jasa laundry 

untuk mencucikan baju mereka karena mereka malas mencuci sendiri. Selain 

harga laundry yang murah juga dilokasi yang dekat membuat penghuni kos Citra 

Garden memilih untuk menggunakan jasa tersebut. Sebanyak 4 orang 

menyatakan Netral atau bisa diartikan sebanyak 4 orang ini tidak terlalu 

memperhatikan lokasi laundry. Mereka bersifat fleksibel atau dapat mencuci 

sendiri. Hanya ada 1 orang menyatakan tidak setuju. Menurutnya jarak laundry 

masih terlalu jauh untuk ditempuh. Hal ini diduga karena penghuni menggunakan 

jasa laundry ditempat lain atau laundry langganan mereka yang terletak cukup 

jauh dari kos Citra Garden yang juga tidak dapat ditempuh dengan jalan kaki. 

Rata-rata skor pernyataan ini adalah 4,28. 

Dipernyataan ketiga, yang menyatakan lokasi kos Citra Garden dekat 

dengan tempat studi disetujui oleh 20 penghuni dan sebanyak 17 penghuni 

menyatakan sangat setuju Dan 5 orang menyatakan netral, yang mana jarak yang 

ditempuh ke tempat studi mereka bukanlah menjadi perhatian utama penghuni 

kos Citra Garden.  Sebanyak 6 orang dan 2 orang menyatakan tidak setuju dan 
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sangat tidak setuju, hal ini memiliki kemungkinan  karena lokasi gedung fakultas 

mereka yang cukup jauh untuk ditempuh. Karena gedung setiap fakultas berbeda-

beda dan memiliki jarak tempuh yang berbeda. Rata-rata skor yang didapat 

hanya 3,88.  

 Dipernyataan keempat variable lokasi dari 50 penghuni kos Citra 

Garden, rata-rata terbanyak mereka mengatakan bahwa kos Citra Garden mudah 

untuk dijangkau kendaraan umum. Contohnya seperti adanya angkot, bus Trans 

Semarang, maupun ojek online untuk akses ke kota. Sebanyak 14 penghuni 

menyatakan sangat setuju dan sebanyak 20 orang menyatakan setuju. Sebanyak 8 

orang menyatakan netral yang berarti kendaraan umum bukanlah hal utama yang 

diperhatikan untuk memilih sebuah kos, 6 orang menyatakan tidak setuju dan 2 

orang menyatakan sangat tidak setuju. Beberapa dari mereka menyatakan bahwa 

kendaraan umum (seperti angkot) yang lewat hanya sedikit dan perjalanan untuk 

ke kota harus berhenti di beberapa tempat untuk pencapaian tempat tujuan, 

sehingga menurutnya kos Citra Garden kurang terjangkau oleh kendaraan umum. 

Rata-rata skor yang didapat hanya 3,76. 
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4. PROMOSI 

Tabel 4. 14 

Tabel rata-rata frekuensi jawaban responden variable promosi 

 

P Keterangan Frekuensi Rata- 

Rata SS 

(Total 

skor) 

S 

(Total 

skor) 

N 

(Total 

skor) 

TS 

(Total 

skor) 

STS 

(Total 

skor) 

1 Baliho kos Citra Garden 

memberikan informasi yang 

jelas. 

6 

(30) 

13 

(52) 

5 

(15) 

23 

(46) 

3 

(3) 
2,92 

2 Promosi potongan harga 

jelas. (bagi mahasiswa baru) 

di baliho. 

5 

(25) 

11 

(44) 

5 

(15) 

22 

(44) 

7 

(7) 
2,7 

3 Brosur kos Citra Garden 

jelas. 

 

5 

(25) 

11 

(44) 

7 

(21) 

19 

(38) 

8 

(8) 
2,72 

4 Brosur kos Citra Garden 

menarik. 

 

3 

(15) 

12 

(48) 

11 

(33) 

18 

(36) 

6 

(6) 
2,76 

Rata-Rata Skor 2,77 

 

Dalam pernyataan pertama variable promosi, jika dilihat dari tabel diatas, 

baliho tidak terlalu memberikan informasi yang  jelas . Karena sebanyak 23 

penghuni menyatakan tidak setuju. Menurut mereka, baliho yang disediakan 

tidak terlalu jelas, karena hanya memberi keterangan fasilitas. Tidak ada 

cantuman harga dan foto kamar. Hal yang sama dinyatakan oleh 3 penghuni 

lainnya yang merasa sangat tidak setuju dengan pernyataan ini. Namun, ada 6 

orang yang menyatakan sangat setuju jika baliho yang dipasang sudah jelas 

informasinya. Dan 13 orang lainnya menyatakan setuju bahwa informasi baliho 

sudah cukup jelas. Sebanyak 5 orang menyatakan netral, karena mereka tidak 

mempedulikan adanya baliho. Dengan rata-rata 2,92. Dipernyataan kedua 
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sebanyak 5 orang menyatakan potongan harga di baliho terlihat jelas dan 

memberikan informasi tentang potongan harga tersebut. Sama dengan 11 orang 

lainnya yang menyatakan setuju untuk potongan harga yang jelas di baliho yang 

terpasang di depan kos Citra Garden. 5 orang menyatakan netral, yang berarti 

informasi promosi tersebut bukanlah hal yang penting. Namun sebanyak 22 

penghuni menyatakan tidak setuju, karena hasil wawancara peneliti terhadap 

beberapa penghuni menyatakan promosi potongan harga bagi mahasiswa baru di 

baliho terlihat kecil dan kurang menarik perhatian. Sebanyak 7 orang 

menyatakan sangat tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Beberapa penghuni 

menyatakan warna yang digunakan untuk baliho tidak enak dipandang atau 

kurang menarik sehingga mereka tidak memperhatikan adanya potongan harga 

bagi mahasiswa baru. Pernyataan kedua ini mendapat rata-rata 2,7.  

Dipernyataan ketiga, 19 penghuni menyatakan tidak setuju dengan 

kejelasan brosur. Dan 8 penghuni menyatakan sangat tidak setuju. Menurut beberapa 

penghuni, brosur hanya memberikan keterangan fasilitas saja dan nomor telepon yang 

dapat dihubungi. Menurut mereka, brosur kos citra Garden kurang memberikan 

informasi yang jelas seperti tidak adanya harga dan keterangan fasilitas yang singkat. 

Ada penghuni juga yang menyatakan bahwa brosur kurang menarik karena warna 

yang tidak kontras. sebanyak 5 orang menyatakan sangat setuju warnanya yang 

mencolok membuat orang tertarik. Dan 11 orang menyatakan setuju bahwa brosur 

sudah jelas. Karena tertera foto dan fasilitas yang diberikan. Sebanyak 7 orang 
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menyatakan netral yang diduga penghuni tersebut tidak membaca brosur kos Citra 

Garden. Untuk kejelasan brosur hanya mencapai rata-rata 2,72. Di pernyataan 

keempat Sebanyak 18 penghuni kos Citra Garden menyatakan tidak setuju dengan 

brosur kos Citra Garden yang menarik. Dari hasil wawancara salah seorang penghuni, 

ia menyatakan bahwa brosur kos Citra Garden memiliki warna yang kurangnya 

perpaduan warna tulisan dengan background gambar sebuah kamar kos yang 

ditawarkan.  Sebanyak 6 penghuni menyatakan sangat tidak setuju. Brosur kos Citra 

Garden tampilannya yang hanya menunjukan foto kamar dan fasilitas yang tersedia. 

Namun, beberapa penghuni setuju dengan brosur yang menarik. Sebanyak 3 orang 

menyatakan sangat setuju dan 12 orang menyatakan setuju dengan pernyataan 

menariknya brosur kos Citra Garden. Salah seorang penghuni menyatakan ukuran 

yang pas dan adanya gambar-gambar kamar sudah cukup menarik perhatian 

seseorang. Sedangkan 11 orang lainnya menyatakan netral, diduga diantaranya tidak 

mengetahui adanya brosur kos Citra Garden. Rata-rata menariknya brosur kos Citra 

Garden sebanyak 2,76. 
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5. SUMBER DAYA MANUSIA 

Tabel 4. 15 

Tabel rata-rata frekuensi jawaban responden variable sumber daya 

manusia 

 

P Keterangan Frekuensi Rata- 

rata SS 

(Total 

skor) 

S 

(Total 

skor) 

N 

(Total 

skor) 

TS 

(Total 

skor) 

STS 

(Total 

skor) 

1 Petugas kebersihan 

membersihkan kos hingga 

bersih. 

13 

(65) 

34 

(136) 

2 

(6) 

1 

(2) 

0 

(0) 
4,18 

2 Petugas jaga malam 

menjaga kos sehingga kos 

aman. 

19 

(95) 

27 

(108) 

4 

(12) 

0 

(0) 

0 

(0) 
4,3 

3 Pengelola kos cepat dalam 

menangani keluhan. 

18 

(90) 

28 

(112) 

3 

(9) 

1 

(2) 

0 

(0) 
4,26 

4 Pengelola kos Citra Garden 

ramah. 

 

28 

(140) 

21 

(84) 

0 

(0) 

1 

(2) 

0 

(0) 
4,52 

Rata-Rata Skor 4,36 

 

Pada variable sumber daya manusia, pernyataan pertama menyatakan bahwa 

petugas kos membersihkan kos hingga bersih dan dijawab penghuni sebanyak 13 

penghuni menyatakan sangat setuju, 34 penghuni menyatakan setuju2 orang 

menyatakan netral yang berarti mereka tidak mempedulikan kebersihan sekitar 

dan bukan menjadi perhatian yang utama bagi mereka. Sebanyak 1 orang 

menyatakan tidak setuju. Bisa jadi, menurut salah satu penghuni kos Citra 

Garden kurang kebersihannya. Pernyataan ini mencapai rata-rata skor 4,18. Di 

pernyataan kedua petugas jaga malam menjaga kos sehingga kos aman di setujui 

oleh 19 penghuni yang menyatakan sangat setuju dan 27 lainnya menyatakan 

setuju. Sedangkan 4 orang penghuni menyatakan netral . Yang berarti 
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kemungkinan beberapa penghuni ini tidak masalah adanya petugas jaga malam 

atau tidak. Dan tidak ada yang menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju 

akan pernyataan diatas. Dapat dilihat bahwa penghuni sangat merasa aman 

dengan adanya petugas yang berjaga setiap malamnya dengan rata-rata skor 4,3. 

Dipernyataan ketiga, Sebanyak 28 penghuni menyatakan setuju untuk pengelola 

kos yang cepat bila adanya keluhan dari penghuni. Mudah untuk menemukan 

pihak pengelola kos sewaktu ada keluhan. Dan 18 penghuni lainnya atau 

sebanyak 36% menyatakan sangat setuju dengan pernyataan ini. Hal ini berarti 

layanan kos dalam hal keluhan cukup memuaskan penghuni karena ditanggapi 

dengan cepat oleh pengelola. Sebanyak 3 penghuni menyatakan netral, diduga 

penghuni ini belum pernah mengajukan sebuah keluhan kepada pengelola kos 

Citra Garden. Hanya sebanyak 1 orang yang menyatakan tidak setuju dengan 

cepatnya penanganan sebuah keluhan. Tidak ada penghuni yang menyatakan 

sangat tidak setuju dengan pernyataan pengelola kos yang cepat dalam 

menganggapi keluhan. Rata-rata skor pernyataan ketiga ini sebesar 4,26. 

Dipernyataan keempat Sebanyak 28 penghuni kos menyatakan sangat setuju 

dengan keramahan pengelola kos. Salah seorang anak menyatakan bahwa 

pengelola kos Citra Garden bernama pak Iwan seperti menjadi orang tua bagi 

anak kosnya. Karena Bapak Iwan sangat memperhatikan anak-anak kosnya 

setiap harinya. Dan 21 menyatakan setuju. Penghuni beranggapan bahwa 

pengelola kos Citra Garden sangat ramah karena setiap hari pengelola akan 

melakukan pemeriksaan rutin seperti bertanya dan bertegur sapa. Mereka 
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menganggap pengelola kos Citra Garden bersikap layaknya seperti orang tua. Hal 

ini membuat penghuni merasa aman dan nyaman untuk tinggal di kos Citra 

Garden.Untuk jawaban netral, tidak ada satupun penghuni kos yang menyatakan 

netral akan pernyataan ini. Namun, ada 1 orang menyatakan tidak setuju akan 

sikap pengelola yang ramah. Diduga, salah satu penghuni ini merasa terganggu 

dengan hal-hal yang dilakukan pengelola kos Citra Garden atau ia merasa bahwa 

pengelola kos Citra Garden kurang ramah dalam berbicara. Tidak ada penghuni 

yang menyatakan sangat tidak setuju dengan pernyataan pengelola kos Citra 

Garden yang ramah, dan rata-rata pernyataan ini sebanyak 4,52.  

6. PROSES 

Tabel 4. 16 

Tabel rata-rata frekuensi jawaban responden variable proses 

 

P Keterangan Frekuensi Rata- 

Rata SS 

(Total 

skor) 

S 

(Total 

skor) 

N 

(Total 

skor) 

TS 

(Total 

skor) 

STS 

(Total 

skor) 

1 Anda mudah mendapatkan 

informasi tentang kos Citra 

Garden. 

15 

(75) 

20 

(80) 

9 

(27) 

6 

(12) 

0 

(0) 
3,88 

2 Pemesanan kamar kos 

mudah. 

 

15 

(75) 

27 

(108) 

7 

(21) 

1 

(2) 

0 

(0) 
4,12 

3 Pembayaran kamar kos 

mudah. 

 

15 

(75) 

28 

(112) 

5 

(15) 

1 

(2) 

1 

(1) 
4,1 

Rata-Rata Skor 4,36 
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Dari tabel diatas, dapat kita lihat bahwa pada pernyataan pertama variable 

proses sebesar 15 penghuni menyatakan sangat setuju dengan kemudahan 

mendapatkan informasi kos Citra Garden. Dan sebesar 20 mengatakan setuju. 

Mereka mengatakan bahwa kos Citra Garden sudah cukup terkenal di lingkungan 

Universitas Negeri Semarang. Kebanyakan dari mereka mengetahui kos Citra 

Garden dari teman, saudara, ketika lewat, mencari tahu sendiri dengan 

berkunjung ke kos Citra Garden langsung juga dari rekomendasi orang lain. 

ketika lewat. 9 orang lainnya menyatakan netral yang tidak terlalu peduli dengan 

informasi kos Citra Garden. Sebanyak 6 orang menyatakan tidak setuju dengan 

kemudahan informasi yang didapat. Beberapa diantaranya mengatakan bahwa 

mereka harus mencari informasi lengkap dengan mendatangi kos Citra Garden 

secara langsung. Tidak ada yang sangat tidak setuju dengan pernyataan informasi 

kos Citra Garden yang mudah didapat. Rata-rata skor pernyataan ini adalah 3,88. 

Pernyataan kedua variable proses pemesanan kamar kos Citra Garden dapat 

dilakukan melalui telepon, internet dan secara langsung.Beberapa dari mereka 

menyatakan pemesanan melalui telepon sangatlah gampang dan membantu calon 

konsumen kos Citra Garden . 27 penghuni menyatakan bahwa mereka setuju 

dengan kemudahan pemesanan kamar. 15 orang menyatakan sangat setuju dan 

menurut salah seorang penghuni, pemesanan tidak secara langsung akan 

mempermudah calon konsumen yang berada diluar kota maupun tidak dekat 

dengan lokasi. Sebanyak 7 orang menyatakan netral. Bagi penjawab netral, 

memiliki kemungkinan bahwa penghuni bukanlah pemesan langsung, atau dapat 
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dipesankan orang tua atau orang lain. Sedangkan terdapat 1 orang menyatakan 

tidak setuju. Kemungkinan,  menurut mereka pemesanan kamar secara telepon 

dan internet kurang jelas dan kurang nyaman karena tidak secara langsung dapat 

bertemu dan bertanya secara leluasa  dengan pengelola kos Citra Garden. Bisa 

berupa pengeluaran pulsa yang membuat konsumen merasa rugi, maupun kuota 

internet yang harus dikeluarkan konsumen. Rata-rata skor pernyataan ini adalah 

4,12. Pernyataan ketiga Sebanyak 15 orang menyatkan sangat setuju dengan 

kemudahan pembayaran kos Citra Garden. Dan 28 orang menyatakan setuju. 

Mereka setuju karena pembayaran dapat dilakukan secara langsung maupun tidak 

langsung. Contoh pembayaran tidak langsung adalah melalui transfer ATM. 

Mereka merasa dipermudah dengan adanya metode pembayarn melalui ATM 

tersebut karena mereka tidak diharuskan membawa uang cash secara langsung 

saat transaksi pembayaran. 5 orang menjawab netral, diduga mereka menerima 

metode pembayaran apa saja yang disarankan. Dan 1 orang menyatakan tidak 

setuju dan 1 orang lainnya menyatakan sangat tidak setuju. Diduga karena 

mereka keberatan dengan pembayaran melalui transfer ke bank yang berbeda 

dengan bank yang ditentukan oleh pihak kos Citra Garden. Dan pernyataan ini 

mencapai rata-rata 4,1. 
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7. LAYANAN PELANGGAN 

Tabel 4. 17 

Tabel rata-rata frekuensi jawaban responden variable layanan 

pelanggan 

 

P Keterangan Frekuensi Rata- 

Rata SS 

(Total 

skor) 

S 

(Total 

skor) 

N 

(Total 

skor) 

TS 

(Total 

skor) 

STS 

(Total 

skor) 

1 CCTV 24 jam membuat 

anda merasa aman. 

19 

(95) 

25 

(100) 

5 

(15) 

1 

(2) 

0 

(0) 
4,24 

2 Perbaikan fasilitas yang 

rusak cepat. 

13 

(65) 

27 

(108) 

9 

(27) 

0 

(0) 

1 

(1) 
4,02 

3 Tempat parkir yang 

tersedia luas. 

 

11 

(55) 

29 

(116) 

8 

(24) 

2 

(4) 

0 

(0) 
3,98 

Rata-Rata Skor 4,08 

 

Dari pernyataan pertama variable layanan pelangan, sebanyak 19 dan 25 

penghuni menyatakan bahwa pengawasan CCTV 24 jam membuat rasa aman 

bertambah. Mereka menjawab sangat setuju dan setuju dalam pernyataan ini. 

Dengan adanya CCTV 24 jam membuat sebuah mindset terhadap penghuni 

adanya pengawasan terjadinya aktivitas disetiap harinya. Menurut penghuni, 

CCTV mengurangi adanya tindakan kejahatan karena para pelaku tindak 

kejahatan akan merasa terawasi dari adanya CCTV ini. Beberapa penghuni juga 

terbantu adanya CCTV jika ada sebuah kejadian dalam kos, dapat dilihat melalui 

CCTV yang ada untuk melihat kronologi yang terjadi.  Sebanyak 5 orang 

menjawab netral, karena CCTV bukanlah perhatian utama mereka dan ini 

hanyalah sebuah fasilitas yang didapat. 1 orang menyatakan tidak setuju, karena 

diduga  CCTV hanyalah sebuah pengawasan yang belum tentu mencegah adanya 
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kejahatan. Rata-rata skor pernyataan ini 4,24. Di pernyataan kedua sebanyak 13  

penghuni menyatakan sangat setuju bahwa pernyataan perbaikan fasilitas yang 

rusak dengan cepat . Dan 27 penghuni menyatakan setuju. Para penghuni menilai 

dari setelah adanya pengajuan keluhan ke  pengelola,  kemudian perbaikan 

fasilitas yang rusak tidak mencapai 1 hari lamanya. 9 orang menjawab netral. 

Mungkin sebagian diantaranya belum pernah mengajukan keluhan tentang 

perbaikan fasilitas yang rusak. Dapat diartikan bahwa beberapa penghuni ini 

tidak urusan dengan fasilitas yang rusak atau mereka dapat memperbaiki sendiri. 

Sedangkan tidak ada penghuni yang menyatakan tidak setuju. Hal ini berarti 

sebagian besar penghuni menyatakan perbaikan fasilitas cepat. Dan 1 orang 

penghuni yang menyatakan sangat tidak setuju bisa jadi beranggapan untuk 

fasilitas tertentu memerlukan jangka panjang perbaikannya. Untuk beberapa 

fasilitas seperti AC memang membutuhkan waktu yang cukup lama untuk sebuah 

perbaikan. Namun dapat diartikan secara keseluruhan bahwa untuk perbaikan 

fasilitas kos Citra Garden cukup cepat dan memuaskan. Rata-rata skor 

pernyataan inisebanyak 4,02. Di pernyataan ketiga, Pernyataan tempat parkir 

yang tersedia luas disetujui oleh 29 orang penghuni dan 11 orang menyatakan 

sangat setuju. Tempat parkir yang luas membuat penghuni merasa nyaman 

karena tempat untuk kendaraan bermotor mereka luas dan mencukupi. 

Kebanyakan penghuni kos Citra Graden membawa kendaraan roda dua daripada 

kendaraan roda empat. Untuk roda empatpun disediakan garasi atau lahan khusus 

roda empat (mobil) didalam kos Citra Garden. Luasnya lahan parkir membuat 
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penghuni tidak kesusahan mencari tempat parkir kendaraanya dan mudah saat 

memarkirkan kendaraannya. 8 orang menjawab netral , mereka menerima apa 

saja yang disediakan kos Citra Garden. 2 orang menyatakan tidak setuju diduga  

karena lahan parkir untuk mobil masih terbatas karena ukuran mobil yang besar. 

Dan sebanyak 0 (nol) penghuni menyatakan sangat tidak setuju yang berarti 

mereka setuju dengan pernyataan lahan parkir kos Citra Garden yang cukup luas. 

Rata-rata pernyataan ini sebanyak 3,98. 

8. BUKTI FISIK 

Tabel 4. 18 

Tabel rata-rata frekuensi jawaban responden variable bukti fisik 

 

P Keterangan Frekuensi Rata- 

Rata SS 

(Total 

skor) 

S 

(Total 

skor) 

N 

(Total 

skor) 

TS 

(Total 

skor) 

STS 

(Total 

skor) 

1 Kos Citra Garden terlihat 

bersih. 

 

20 

(100) 

27 

(108) 

3 

(9) 

0 

(0) 

0 

(0) 
4,34 

2 Perlengkapan kamar yang 

disediakan bermanfaat. 

21 

(105) 

24 

(96) 

5 

(15) 

0 

(0) 

0 

(0) 
4,32 

3 Layout kamar sesuai 

keinginan anda. 

11 

(55) 

25 

(100) 

5 

(15) 

8 

(16) 

1 

(1) 
3,74 

Rata-Rata Skor 4,13 

 

Dari pernyataan bukti fisik yang pertama, 20 penghuni menyatakan 

sangat setuju kos Citra Garden bersih. Dan 27 lainnya menyatakan setuju. Dapat 

disimpulkan bahwa kos Citra Garden bersih. Penghuni menyatakan kos Citra 

Garden bersih dan beberapa penghuni menyatakan mereka betah dan menjadi 
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sebuah alasan mereka menjadi niat untuk beraktivitas dan belajar. Lingkungan 

sangat mempengaruhi betah tinggal seorang penghuni. Sedangkan 3 orang 

menyatakan netral, kebersihan bagi mereka bukanlah hal utama yang 

diperhatikan. Tidak ada penghuni yang menyatakan bahwa kos citra Garden tidak 

bersih. Rata-rata pernyataan ini 4,34. Untuk pernyataan kedua, perlengkapan 

kamar seperti kamar mandi dalam dan ventilasi udara lengkap menurut penghuni 

karena 21 penghuni menyatakan sangat setuju dan 24 penghuni lainnya 

menyatakan setuju. Perlengkapan seperti ventilasi keluar masuknya udara sangat 

diperlukan bagi sebuah ruangan, sehingga adanya sirkulasi udara membuat 

ruangan tidak lembab dan membuat penghuni nyaman. Kamar mandi pribadi 

juga melengkapi kenyamanan penghuni tinggal di kos Citra Garden. 5 orang 

menyatakan netral yang berarti ada atau tidaknya perlengkapan tersebut mereka 

menerimanya. Dapat dilihat secara keseluruhan bahwa fasilitas yang ditawarkan 

kos Citra Garden bermanfaat bagi penghuni. Rata-rata pernyataan ini adalah 

4,32.  

Pernyataan ketiga untuk variable bukti fisik Sebanyak 11 orang sangat setuju 

dengan pernyataan layout kamar sesuai keinginan mereka. 25 penghuni atau 50% 

dari penghuni juga menyetujui. Tatanan springbed, furniture dan kamar mandi 

beserta fasilitas lainnya bagus dan tepat menurut penghuni kos. Namun 5 orang 

menjawab netral yang dapat diartikan bahwa penghuni kos ini tidak menjadikan 

layout kamar sebagai perhatian utama karena menurutnya sudah nyaman dengan 
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apa yang disediakan dan ada. Dan 8 orang menjawab tidak setuju. Salah seorang 

penghuni menyatakan bahwa layout kamar seperti springbed yang diletakkan di 

tengah diapit dengan balok kurang efektif letaknya, karena memakan banyak 

tempat yang seharusnya bisa dipakai untuk barang lain. 1 orang juga menyatakan 

tidak setuju dengan layout yang diberikan pertama kali. Sama halnya dengan 

yang menyatakan tidak setuju, penghuni ini juga menyatakan bahwa lemari yang 

ditaruh dibelakang pintu kurang sesuai, karena disaat membuka pintu, lemari 

tidak dapat dibuka. Mereka akan mengubah letak furniture dan fasilitas lain 

sesuai keinginan mereka kecuali letak pintu, jendela, dan kamar mandi dalam. 

Rata-rata pernyataan ini sebanyak 3,74. 

 

 

 

 

 

 

 

 


