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ABSTRAKSI 


Agar dapat mengembangkan strategi bersaing yang efektif, maka perusahaan 
perlu mendapatkan informasi mengenai perilaku konsumen, diantaranya faktor-faktor 
apa yang menyebabkan mcreka memilih suatu merek produk/jasa tertentu dala~ 
memenuhi kebutuhannya, Menurut Henry Assael, faktor-faktor yang termasuk dl 
dalamnya meliputi faklor internal (dari dalam individu ilu sendiri) dan faktor 
eksternal (di luar individu) yang terdiri dari fl!klOr pengaruh lingkungan dan faktor 
strategi pemasaran yang dilakukan perusahaan. 

Penelitian ini ingin mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan konsumen 
menyewa gedung perkantoran sewa Bumi Mandiri. Variabel yang digunakan yaitu 
ketiga faktor sebagaimana disebutkan di alas; faktor individu konsumen dengan sub 
variabel kebutuhan konsumen dan persepsi konsumen terhadap gedung Bumi 
Mandiri, faktor Iingkungan dengan sub variabel temanlrelasi dan kelas sosial, faktor 
strategi pemasaran dengan sub variabel harga sewa, lokasi, fasilitas gedung, dan 
promosl. 

Untuk mendapatkan data dari konsumen digunakan kuesioner, Sebelum 
kuesioner dibagikan, dilakukan uji reliabilitas dan validitas, Selanjutnya setelah data 
terkumpul, dianalisis dengan metode regresi Iinler berganda (linear multiple 
regression) untuk mcngcstimasi kekuatan hubungan anlara variabel bebas (dalam hal 
ini ketiga faktor tersebut di alas) dan variabel tergantunglterikal (dalam hal ini 
keputusan menyewa gedung Bumi Mandiri), Dengan bantuan program SPSS 
(Statistical ProgramjiJr _','(Jcwl Sciem;e), maka diperoleh persamaan : 

Y = -0,975 + 0,359 XI + 0,466 X 2 + 0,447 Xl + Ci 
Karcna dalam regresi Iinier berganda ada beberapa asumsi yang harus dipenuhi, maka 
dilakukan uj i terhadap model persamaan tersebut untuk mengetahui apakah terdapat 
gejala penyimpangan alau tidak, dengan kala lain apakah memenuhi asumsi alau 
lidak. Dari hasil uji diketahui tidak ada penyimpangan atau memenuhi asumsi. 

Nilai R2 diperoleh sebesar 0,657 atau 65,7%. Artinya, variabel bebas dalam 
penelitian ini mempunyai pengaruh yang cukup kuat terhadap keputusan menyewa, 
karena nilainya hampir mencapai sempuma (100%), 

Dan uji F dikelahui nilai F label sebesar 3,402 dan nilai F hilung sebesar 
15,353. Karena F hilung lebih besar daripada F label, maka dapat disimpulkan bahwa 
variabel bebas secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap 
kepulusan menyewa. 

DaTi uji t diperoleh nilai I label sebesar 2,0639 sedangkan t hitung untuk 
masing-masing variabel sebesar 2,463; 3,065; 3.2IS sehingga disimpulkan bahwa 
secara parsiaI, variabel bebas memiliki pengaruh yang signifikan lerhadap keputusan 
menyewa, karena t hilling masing-masing vanabel bemilai lebih besar daripada I 
label. 
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