
BAB IV  

PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

 

4.1 Gambaran Umum Perusahaan 

CV. Gemilang Nusantara merupakan salah satu perusahaan yang bergerak 

dalam bidang industri properti khususnya pada usaha-usaha dibidang 

pembangunan perumahan, bertindak sebagai pengembang (Developer), general 

contractor (pelaksana proyek) dan juga supplier. 

 

4.1.1 Sejarah Singkat Perusahaan  

CV. Gemilang Nusantara beralamat di Pekanbaru, yang terletak di Jalan 

Lobak No.2 Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan Pekanbaru. CV. Gemilang 

Nusantara merupakan usaha yang bergerak dibidang Pembangunan Perumahan, 

salah satunya adalah perumahan Graha Bintang. Perusahaan ini berdiri pada 

tanggal 27 April 2016 yang dipimpin oleh Bapak Joko Prayetno.  

 

4.1.2 Struktur Organisasi 

Struktur organisasi perusahaan merupakan salah satu faktor penting bagi 

perusahaan, karena struktur tersebut menunjukkan tugas, wewenang dan tanggung 

jawab dari setiap bagian. Dengan adanya struktur organisasi maka setiap 

kebijakan keputusan berada penuh ditangan pimpinan perusahaan sehingga sistem 

yang diterapkan menjadi lebih jelas. 

Adapun struktur organisasi CV. Gemilang Nusantara adalah sebagai 

berikut : 

Direktur Utama

Joko Prayetno

Logistik & Pengawas

Hamzah Aulia Rahmat

Arsitek

Fery Oktavia

Administrasi & Keuangan

Tarla Yulisda

Marketing 

Widya Putri

Tukang

 

Tukang 

 

Tukang 

 

Tukang 

 

Tukang 

 

Gambar 4.1 Struktur Organisasi CV. Gemilang Nusantara 



IV-2 

 

Adapun tugas dan wewenang dari masing-masing jabatan adalah : 

1. Direktur Utama 

Tugas dan wewenangnya adalah menjalankan kepengurusan perusahaan 

sesuai dengan kebijakan yang tepat (keahlian, peluang) yang ditentukan 

dalam UU Perseroan Terbatas dan anggaran dasar perusahaan. 

2. Administrasi dan Keuangan 

Bertugas untuk mencatat pembukuan keuangan agar dapat mengetahui 

berapa unit produk perusahaan yang terjual serta untuk menghitung berapa 

keuntungan dan kerugian yang di alami oleh perusahaan. 

3. Logistik dan P engawas 

Bertugas sebagai penyedia bahan-bahan material yang akan dibutuhkan 

dalam pengerjaaan konstruksi sekaligus mengontrol pengerjaan 

dilapangan. 

4. Arsitek  

Tugasnya yaitu merancang, mendesain bentuk dan ukuran serta letak dari 

bangunan tersebut. 

5. Marketing   

Sebagai pihak yang akan menjual dan memasarkan kepada konsumen. 

 

4.2 Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara (interview) serta 

dengan menyebarkan kuesioner kepada konsumen yang datang ke proyek 

perumahan graha bintang, dimana kuesioner langsung dikembalikan setelah 

responden selesai mengisinya. 

Kuesioner yang dinyatakan sah adalah kuesioner yang di isi sesuai dengan 

petunjuk yang telah diberikan, tidak ada pernyataan dalam kuesioner yang kosong 

atau tidak di isi oleh responden, serta tidak ada jawaban yang ganda pada setiap 

pernyataan. Kemudian dilakukan uji validitas dan reliabilitas, yang nantinya akan 

diolah menggunakan metode QSPM (Quantitative Strategic Planning Matrix). 
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4.3 Penentuan Sampel 

Pada langkah ini penentuan sampel dilakukan untuk menentukan jumlah 

sampel yang akan diambil sebelum kuesioner diolah dengan metode QSPM 

(Quantitative Strategic Planning Matrix). 

 

 

n = (0,25) (
    

   
)

2 

n = 68 

Keterangan : 

n  = Jumlah Sampel 

     = Nilai yang didapat dari tabel normal atas tingkat keyakinan 90 % 

  = Kesalahan Penarikan Sampel, ditetapkan sebesar 10% 

 

4.4  Pengumpulan Data Berdasarkan Demografi Responden 

Demografi responden merupakan faktor penting dalam melihat sebuah 

segmentasi pasar, berdasarkan demografi kita juga bisa mengetahui bagaimana 

perilaku konsumen yang diteliti. Adapun yang menjadi responden penelitian ini 

adalah konsumen yang membeli rumah di Perumahan Graha Bintang, selain itu 

orang yang datang ke Perumahan Graha Bintang baik itu yang membeli atau 

hanya sekedar melihat perumahan saja serta siapa saja yang secara kebetulan 

bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel bila orang yang 

kebetulan ditemui cocok sebagai sumber data. 

 

4.4.1 Demografi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Berdasarkan rekapitulasi data yang dilakukan maka diketahui jumlah 

responden dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 48 orang serta jumlah 

responden perempuan sebanyak 20 orang, sehingga dari data yang diperoleh dapat 

dikatakan bahwa mayoritas konsumen yang datang ke proyek perumahan Graha 

Bintang adalah laki laki. Adapun rekapitulasi data demografi berdasarkan jenis 

kelamin dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut : 

n = (0,25) (
    

 
) 
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Tabel 4.1 Data Demografi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin Responden Persentase (%) 

Laki-laki 48 71 

Perempuan 20 29 

Total 68 100 

Sumber : Pengumpulan Data Kuesioner 2017 

Agar lebih jelas perbedaan persentase responden berdasarkan jenis 

kelamin, maka data tersebut disajikan dalam bentuk grafik sebagai berikut : 

 
Gambar 4.2 Persentase Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

 

4.4.2 Demografi Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan 

Ditinjau dari jenis pekerjaannya adapun yang menjadi responden yang 

bekerja sebagai Pegawai Swasta sebanyak 20 orang, responden yang bekerja 

sebagai Wiraswasta sebanyak 14 orang, responden yang bekerja sebagai Guru 

sebanyak 16 orang, sedangkan responden yang memiliki pekerjaan selain 

pekerjaan-pekerjaan tersebut sebanyak 18 orang. Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 4.2 Data Demografi Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan 

Jenis Pekerjaan Responden Persentase (%) 

Pegawai Swasta 20 29 

Wiraswasta 14 21 

Guru 16 24 

Lain-Lain 18 26 

71% 

29% 

laki-laki

perempuan
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Tabel 4.2 Data Demografi Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan (Lanjutan) 

Jenis Pekerjaan Responden Persentase (%) 

Total 68 100 
Sumber : Pengumpulan Data Kuesioner 2017 

Agar tampak lebih jelas perbedaan persentase frekuensi responden 

berdasarkan jenis pekerjaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini maka data 

disajikan dalam bentuk grafik sebagai berikut : 

 

 
Gambar 4.3 Persentase Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan 

 

4.4.3 Demografi Responden Berdasarkan Pendapatan Perbulan 

Berdasarkan pengumpulan data yang telah dilakukan diketahui bahwa 

responden yang mempunyai pendapatan perbulan antara 1 juta - 3 juta sebanyak 

40 orang, responden yang mempunyai pendapatan perbulan antara 3 juta – 5 juta 

sebanyak 19 orang, responden yang mempunyai pendapatan  perbulan antara 5 

juta - 7 juta sebanyak 7 orang, sedangkan responden yang mempunyai pendapatan 

perbulan lebih dari 7 juta sebanyak 2 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

pada Tabel 4.3 berikut : 

Tabel 4.3 Data Demografi Responden Berdasarkan Pendapatan Perbulan 

Pendapatan Responden Persentase (%) 

1 Juta – 3 juta 40 59 

3 juta – 5 juta 19 28 

5 juta – 7 juta 7 10 

29% 

21% 24% 

26% 

Pegawai Swasta

Wiraswasta

Guru

Lain-Lain
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Tabel 4.3 Data Demografi Responden Berdasarkan Pendapatan Perbulan 

(Lanjutan) 

Pendapatan Responden Persentase (%) 

>7 juta 2 3 

Total 68 100 
Sumber : Pengumpulan Data Kuesioner 2017 

 
Gambar 4.4 Persentase Responden Berdasarkan Pendapatan 

 

4.5 Identifikasi Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan penulis, ada suatu gambaran 

lingkungan yang dihadapi baik itu dari dalam perusahaan sendiri (kekuatan dan 

kelemahan) maupun dari luar perusahaan (peluang dan ancaman). Sehingga dapat 

dengan mudah untuk segera mengambil keputusan strategi apa yang paling tepat 

untuk mengatasinya.  

Pimpinan CV. Gemilang Nusantara dalam menjalankan perusahaan harus 

mampu memanfaatkan kondisi internal maupun kondisi eksternal dalam 

perkembangan perusahaan. Prospek kedepannya suatu perusahaan tidak terlepas 

dari pemahaman tentang lingkungan yang ada, baik di dalam maupun di luar 

lingkungan perusahaan, karena pengaruh lingkungan tersebut senantiasa saling 

berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya. 

 

 

 

59% 

28% 

10% 
3% 

1 Juta – 3 juta 

3 juta – 5 juta 

5 juta – 7 juta 

>7 juta
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4.5.1 Kekuatan (Strengths) CV. Gemilang Nusantara  

 CV. Gemilang Nusantara memiliki kekuatan-kekuatan yang secara umum 

dimiliki pengusaha dalam menjalankan usahanya, dan kekuatan tersebut 

mempunyai perkembangan perusahaan didalam persaingan dan kemajuan di masa 

yang akan datang ditengah-tengah banyaknya kompetitor yang bermunculan, 

adapun kekuatan tersebut antara lain : 

1.  Product (Bahan produk) 

Pembangunan rumah memakai bahan berkualitas dan tenaga ahli 

dibidangnya yang mengikuti Standar Nasional Indonesia agar dapat 

membangun rasa percaya konsumen mengenai produk. Kualitas produk 

dari proses pembangunan sampai dibeli oleh konsumen dalam kondisi atau 

keadaan yang bagus dengan jaminan bila adanya kerusakan pada produk 

dapat diklaim ke pihak pengembang. Itu semua terbukti hingga sampai 

saat penelitian ini dilakukan, sangat minim keluhan atau klaim terhadap 

unit rumah yang telah terjual. 

2.  Place (Lokasi) 

Lokasi Perumahan Graha Bintang mudah dijangkau (strategis) yang 

berada di Jalan Uka Garuda Sakti km 3, Panam-Pekanbaru . Lokasi 

perumahan Graha Bintang masih termasuk dalam kategori lokasi strategis 

dikarenakan dekat dengan fasilitas umum, misalnya seperti sarana 

pendidikan, sarana olahrga atau tempat bermain, tempat ibadah, tempat 

perbelanjaan, serta tempat kesehatan. Selain itu lokasinya juga tidak begitu 

jauh dari pusat perkotaan. 

3.  Lingkungan 

Lingkungan Perumahan Graha Bintang masih dalam kategori nyaman, 

bersih dan bebas polusi. Setiap pembangunan unit rumah selesai 100% 

maka managemen Gemilang Nusantara mewajibkan rumah segera 

dibersihkan baik pada bagian rumah maupun sekelilingnya. Itu dilakukan 

untuk kenyamanan konsumen dan juga untuk menarik minat pembeli. 

Selain itu juga jauh dari pabrik dan tempat pembuangan limbah. 
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4. Desain 

Desain interior dan eksterior perumahan Graha Bintang menggambarkan 

desain minimalis moderen dan banyak diminati pembeli. Desain yang 

menjadi nilai jual yang sangat menggiurkan didunia properti. Hal ini 

karena desain minimalis sudah menjadi trend dan menjadi incaran para 

pencari hunian yang modern serta minim dalam pembiayaannya. Konsep 

desain pada tahun 2017 hampir sama seperti desain pada tahun 

sebelumnya karena masih bertemakan minimalis. Namun, desain rumah 

selalu mengalami perubahan. Banyak ide-ide baru dan kreatif dari para 

designer bermunculun untuk mencipatakan desain yang menarik serta 

inovatif untuk menarik perhatiap konsumen. Para pebisnis developer 

berlomba-lomba membangun rumah minimalis dengan desain yang terbaru 

serta keunggulan yang ditawarkan kepada para pencari rumah. kesempatan 

ini juga dimanfaatkan konsumen untuk memilih rumah sesuai dengan 

keinginan dan tentu saja sesuai dengan budget yang mereka miliki. 

5. Adanya Perluasan Pembangunan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dan juga berbagai pertanyaan yang 

dilontarkan kepada pemilik perumahan Graha Bintang maka didaerah 

perumahan Graha Bintang ini akan diadakannya perluasan pembangunan, 

ini merupakan kabar baik bagi pembeli perumahan Graha Bintang karena 

ditempat ini akan ramai layaknya diperkotaan. 

 

4.5.2 Kelemahan (Weaknesses) CV. Gemilang Nusantara  

Kelemahan adalah yang menjadi penghalang bagi perusahaan dalam 

mengembangkan serta melaksanakan aktivitas yang mengganggu pencapaian laba 

maksimum yang ingin dicapai. Adapun kelemahan-kelemahan yang dimiliki CV. 

Gemilang Nusantara antara lain : 

1.  Customer Service (Pelayanan konsumen) 

Pelayanan marketing dari CV. Gemilang Nusantara terhadap produk 

rumah kurang memuaskan. 
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a.  Pelayanan yang kurang memuaskan dari marketing CV. Gemilang 

Nusantara terhadap konsumen yang ingin membeli ataupun sekedar 

ingin mencari informasi mengenai perumahan kurang memuaskan. 

Dikarenakan masih adanya beberapa laporan dari konsumen ke kantor 

Gemilang Nusantara atas pelayanan marketing. Terkadang masalah 

yang di sampaikan sebenarnya masalah kecil/sepele. Tetapi hal 

tersebut harus di perbaiki kedepannya. 

b.  Penjelasan yang kurang baik dari marketing kepada konsumen karena 

kurangnya penguasaan produk yang akan di jual. 

c.  Tidak tercapainya target penjualan yang telah ditetapkan perusahaan. 

2.  Fasilitas 

Fasilitas yang di berikan pengembang untuk konsumen termasuk minim. 

Perumahan Graha Bintang hanya memberikan fasilitas sebatas drainase, 

air,listrik dan mushola.  

3.  Promotion (Promosi) 

Kurangnya promo berupa hadiah, bonus ataupun subsidi yang diberikan 

CV. Gemilang Nusantara. Dari harga jual yang dikeluarkan oleh pihak 

CV. Gemilang Nusantara selama ini tidak pernah memberikan potongan 

harga ataupun bonus/diskon untuk pembelian unit rumah. Serta DP yang 

terbilang mahal dibandingakan dengan perumahan yang lainnya. 

4.  Pengalaman 

CV. Gemilang Nusantara masih terbilang baru atau belum berpengalaman 

sebagai pengembang properti. Hal ini sangat berhubungan dengan umur 

sebuah perusahaan dan sepak terjang perusahaan tersebut. Dimana 

perusahaan CV. Gemilang Nusantara masih baru merintis industri properti 

dan masih proyek yang pertama. Dalam perjalanannya CV. Gemilang 

Nusantara masih banyak menemukan permasalahan yang tidak terduga 

baik dalam proyek maupun masalah legalitas. 

5.  Fasilitas Marketing 

Fasilitas marketing dan kantor pemasaran CV. Gemilang Nusantara 

Kurang lengkap. Fasilitas marketing yang dimaksudkan dalam hal ini 
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adalah segala alat bantu yang dimiliki marketing untuk mempercepat 

konsumen mengerti atas produk yang di jual. Sebagai contoh : Brosur 

yang kurang menarik, tabel harga hanya memakai perhitungan angsuran 

satu pemberi KPR saja, tidak adanya maket untuk master plan proyek 

Perumahan Graha Bintang 

6. Harga Bersaing (DP Lebih Mahal Sebesar 50%) 

Harga perumahan Graha Bintang untuk tiap unitnya terbilang relatif mahal 

dibandingkan dengan perumahan lainnya. Begitu juga dengan DP dan 

angsuran perbulannya, untuk DP sendiri perumahan Graha Bintang 

mematok harga 50% dari harga jual rumah disetiap unitnya. 

4.5.3 Peluang (Opportunities) CV. Gemilang Nusantara  

Peluang adalah suatu kecenderungan lingkungan yang menguntungkan 

yang dapat meningkatkan kinerja suatu organisasi, divisi perusahaan, fungsi-

fungsi perusahaan serta produk dan jasa perusahaan. Adapun peluang-peluang 

yang dimiliki CV. Gemilang Nusantara antara lain : 

1. Adanya Loyalitas Pemasok 

Adanya keloyalan pemasok sangat menguntungkan bagi perusahaan, 

sehingga perusahaan tidak kesulitan dalam mencari pemasok yang lainnya 

yang belum tentu harga dan kualitasnya lebih baik dari pemasok 

sebelumnya. 

2. Potensi Pasar Besar 

Potensi pasar perumahan di Pekanbaru masih sangat bagus khususnya di 

Tampan karena termasuk pada kota yang berkembang. Itu dikarenakan 

Riau merupakan salah satu provinsi dengan sumber daya alam yang 

melimpah sehingga menjadikan Riau sebagai salah satu daerah industri. 

Oleh karena itu maka banyak pendatang dari luar provinsi riau yang 

mencari pekerjaan ke provinsi Riau khususnya kota Pekanbaru sebagai 

ibukota provinsi. Perkembangan perekonomian Pekanbaru sangat 

dipengaruhi oleh kehadiran perusahaan minyak, pabrik pulp&paper, serta 

perkebunan kelapa sawit beserta pabrik pengolahannya yang tersebar di 

Riau. 
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3.  Pertumbuhan Ekonomi Meningkat 

Dengan pertumbuhan ekonomi dan penduduk Pekanbaru yang semakin 

meningkat, maka secara otomatis kebutuhan akan rumah juga meningkat. 

Hal inilah yang dimanfaatkan oleh para pengembang untuk membangun 

perumahan. 

4. Kebutuhan   

Rumah adalah bangunan buatan manusia yang dijadikan tempat tinggal 

selama periode waktu tertentu. Rumah, sekarang ini menjadi sebuah 

kebutuhan penting dalam hidup manusia, rumah masuk dalam sebuah 

lingkar kebutuhan pokok yang setiap insan harus memilikinya. Sebagai 

salah satu kebutuhan primer bagi hidup manusia, rumah amat berperan 

penting dalam keberlangsungan hidup seseorang. Rumah tidak lagi hanya 

sekedar tempat berlindung, namun sudah merupakan bagian hidup yang 

mencakup banyak pengaruh. Seiring berjalannya waktu, rumah 

berkembang menjadi sebuah identitas bagi pemiliknya. Rumah yang 

awalnya untuk tempat berlindung dari panas, hujan dan binatang luar, 

berubah menjadi status sosial sang pemilik. Rumah, dimasa kini menjadi 

gambaran jati diri, karakter dan nilai hidup seseorang. 

5. Pendapatan Masyarakat Tinggi 

Pendapatan masyarakat yang rata-rata dapat dikatakan menengah ke atas 

membuat peluang perusahaan semakin besar untuk memasarkan 

produknya, dengan pendapatan masyarakat pekanbaru yang terbilang 

tinggi maka tidak menutup kemungkinan banyak yang akan 

menginvestasikan uangnya untuk membeli perumahan. 

6. Investasi 

Membeli properti merupakan investasi yang menjanjikan. Ada beberapa 

keuntungan dari berinvestasi diproperti yang menjadikan bisnis ini sebagai 

salah satu cara terbaik untuk mengembangkan uang. 

a.  Risiko yang relatif lebih kecil 

Tidak ada investasi yang tidak berisiko, namun investasi properti bisa 

dibilang lebih aman dibanding instrumen investasi finansial. Karena 
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dapat mengelola sendiri investasinya sehingga kendali sepenuhnya di 

tangan sendiri. 

b. Tidak terlalu terpengaruh oleh faktor eksternal 

Dibandingkan dengan instrumen investasi finansial seperti saham atau 

obligasi yang nilainya sangat fluktuatif dipengaruhi oleh situasi 

ekonomi politik, tingkat inflasi dan suku bunga, investasi di bidang 

properti walaupun juga terpengaruh faktor luar, tetapi perubahannya 

tidak akan terlalu cepat. Misalnya, harga rumah tidak akan serta-merta 

berubah dalam semalam tetapi mebutuhkan bulanan hingga tahunan 

untuk berubah. 

c.  Laba atau keuntungan yang besar 

investasi di bidang properti memberikan peluang untuk mendapat 

keuntungan yang sangat besar. Banyak pengusaha-pengusaha ternama 

dunia yang sukses berinvestasi melalui properti. Khusus untuk pasar 

properti di kota besar seperti kota Pekanbaru, peluangnya sangat 

menjanjikan. Hingga saat ini, untuk produksi dari pengembang 

properti di pekanbaru belum pernah mengalami yang namanya over 

supply. 

d. Dapat menggunakan uang orang lain untuk berinvestasi 

ini adalah salah satu fitur paling menarik dari investasi properti, yaitu 

sistemnya memungkinkan kita untuk menggunakan uang orang lain 

untuk membiayai investasi kita. Tidak seperti investasi lain yang akan 

sangat bergantung pada seberapa banyak uang tunai yang Anda miliki, 

investasi properti dapat dilakukan dengan membayar uang muka saja 

20-30% dari harga propertinya. Sisanya dapat dibiayai melalui 

pinjaman ke bank. Implikasinya adalah dengan nominal uang yang 

sama (misal Rp.20 juta) Anda dapat memperoleh aset properti senilai 

Rp.100 juta, tetapi jika membeli investasi lain, jumlah 

saham/obligasi/emas/ tetap hanya senilai Rp.20 juta. Dengan demikian, 

investasi properti memberikan peluang yang lebih besar dan cepat 

untuk melipatgandakan aset. 



IV-13 

 

e. Pendapatan arus kas (cash flow) rutin 

Dari hasil uang sewa, Anda dapat memperoleh arus kas rutin sebagai 

pemasukan untuk menjamin kestabilan finansial Anda. Semakin 

banyak properti yang Anda miliki maka akan semakin besar pula arus 

kas yang akan Anda terima. 

 

4.5.4 Ancaman (Threats) CV. Gemilang Nusantara  

Merupakan kondisi yang mengancam dari luar. Ancaman ini dapat 

menganggu organisasi atau perusahaan itu sendiri. Adapun ancaman yang 

didapatkan oleh CV. Gemilang Nusantara antara lain : 

1. Kompetitor Lebih Gencar dalam melakukan Promosi 

Kompetitor lebih gencar melakukan promosi melalui media cetak dan 

elektronik. Hampir tiap minggu perumahan lain bergantian menerbitkan 

iklannya di media cetak seperti koran Riau pos atau Tribun Pekanbaru 

apalagi di akhir pekan, ada yang melalui media elektronik seperti Radio 

ataupun melalui Televisi. Tidak itu saja banyak dari perumahan lain yang 

memberikan bonus/diskon untuk pembelian setiap unit rumahnya apalagi 

pada saat event-event tertentu. 

2. Naiknya Harga Material 

Dengan selalu naiknya harga material maka perusahaan harus memutar 

otak untuk mengakali ini semua, apabila harga material naik maka 

perusahaan harus berpikir apakah ini untung atau tidak, semua konsumen 

pasti akan menginginkan perumahan yang berkualitas dengan harga yang 

relatif lebih rendah. Akan tetapi apabila kualitas diturunkan atau harga 

perumahan dinaikan maka konsumen akan berpikir dua kali untuk 

membelinya. 

3. Kenaikan Tingkat Bunga KPR 

Adanya isu-isu naiknya tingkat bunga kredit pemilikan rumah menebar 

ancaman bagi perusahaan. Perusahaan tidak bisa lagi membuat kemudahan 

dalam pembayaran uang muka yang rendah. 
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4. Banyaknya Kompetitor 

Bermunculannya kompetitor (pesaing) berdampak pada penjualan dari 

perumahan Graha Bintang ini, pada saat sekarang ini begitu banyak para 

developer yang menfaatkan lahan kosongnya untuk membangun 

perumahan. 

 

4.6 Uji Validitas dan Reliabilitas 

4.6.1 Uji Validitas 

Uji validitas berfungsi untuk mengukur sejauh mana ketepatan dan 

kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Uji validitas 

dilakukan dengan menggunakan perhitungan product moment terhadap item-item 

kuesioner dengan program komputer statistik. Dasar pertimbangan untuk 

mengukur valid tidaknya kuesioner adalah dengan membandingkan antara r 

hitung (rxy) terhadap r tabel. Jumlah responden dalam pengujian adalah sebanyak 

68 orang, sehingga nilai r tabel dengan df = (n – 2) = 66 pada   = 10% atau 0,1 

yaitu 0,201. Jika r hitung lebih besar dari r tabel maka kuesioner dikatakan valid 

dan sebaliknya jika r hitung lebih kecil dari r tabel maka kuesioner tersebut 

dikatakan tidak valid sebagai instrument penelitian. Adapun hasil uji tersebut 

adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.4 Hasil Uji Validitas Kuesioner Internal 

No r hitung r tabel Keterangan 

1 0,319 0,201 Valid 

2 0,288 0,201 Valid 

3 0,469 0,201 Valid 

4 0,388 0,201 Valid 

5 0,256 0,201 Valid 

6 0,491 0,201 Valid 

7 0,552 0,201 Valid 

8 0,618 0,201 Valid 

9 0,584 0,201 Valid 

10 0,632 0,201 Valid 

11 0,723 0,201 Valid 

Sumber : Pengolahan Data Kuesioner 2017 
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Gambar 4.5 Output Uji Validitas Kuesioner Internal 

Hasil tersebut menunjukkan bahwa butir-butir kuesioner dalam penelitian 

ini adalah valid, hal ini ditunjukkan dengan nilai r hitung pada masing-masing 

item lebih besar dari r tabel (0.201), artinya seluruh butir pertanyaan dapat 

digunakan sebagai instrumen penelitian. 

Tabel 4.5 Hasil Uji Validitas Kuesioner Eksternal 

No r hitung r tabel Keterangan 

1 0,328 0,201 Valid 

2 0,342 0,201 Valid 

3 0,531 0,201 Valid 

4 0,261 0,201 Valid 

5 0,626 0,201 Valid 

6 0,275 0,201 Valid 

7 0,437 0,201 Valid 

8 0,290 0,201 Valid 

9 0,516 0,201 Valid 

10 0,551 0,201 Valid 

Sumber : Pengolahan Data Kuesioner 2017 
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Gambar 4.6 Output Uji Validitas Kuesioner Eksternal 

Hasil tersebut menunjukkan bahwa butir-butir kuesioner dalam penelitian 

ini adalah valid, hal ini ditunjukkan dengan nilai r hitung pada masing-masing 

item lebih besar dari r tabel (0.201), artinya seluruh butir pertanyaan dapat 

digunakan sebagai instrumen penelitian. 

 

4.6.2 Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas adalah suatu ukuran yang menunjukan sejauh mana hasil 

pengukuran tetap konsisten bila diukur beberapa kali dengan alat ukur yang sama. 

Selanjutnya untuk mengetahui reliabilitas dari pertanyaan-pertanyaan dalam 

kuesioner, digunakan metode perhitungan Cronbach’s Alpha. Suatu instrument 

dianggap reliable. 

`  

Gambar 4.7 Output Uji Reliablitas Kuesioner Internal 
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Gambar 4.8 Output Uji Reliablitas Kuesioner Eksternal 

Dari kedua output diatas, dapat dilihat bahwa nilai dari Cronbach Alpha 

untuk hasil uji reliabilitas kuesioner internal adalah sebesar 0,804 sedangkan 

untuk hasil uji reliabilitas kuesioner eksternalnya adalah sebesar 0,737 yang 

artinya mempunyai hubungan yang erat (reliable). Maka dapat diambil suatu 

kesimpulan bahwasanya kuesioner ini mampu menjawab pertanyaan yang 

mewakili keadaan sebenarnya dan apabila pengukuran tersebut diulang maka 

jawaban responden akan tetap konsisten. 

 

4.7 Pengolahan Data 

Pengolahan data merupakan bagian terpenting dalam suatu penelitian. 

Pengolahan data ini sebagai jawaban dari tujuan penelitian yang akan dilakukan. 

Penyusunan strategi pemasaran menggunakan metode Quantitative Strategic 

Planning Matrix (QSPM) dilakukan dengan menggunakan empat tahap 

pelaksanaan analisis data. Secara lebih terperinci tahapan analisis data sebagai 

berikut : 

4.7.1 Identifikasi dan Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal 

Perumahan Graha Bintang 

4.7.1.1 Matrik IFE (Internal Factor Evaluation) 

Analisis matrik IFE merupakan hasil dari identifikasi faktor internal 

berupa kekuatan (Strengths) dan kelemahan (Weakness) yang berpengaruh 

terhadap CV. Gemilang Nusantara. Penentuan nilai dan bobot dengan 

menggunakan metode paired comparison scale. Penentuan rating dan bobot 

diperoleh dari 68 orang responden yang merupakan konsumen dari perumahan 

Graha Bintang ataupun orang yang datang langsung ke proyek perumahan Graha 
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Bintang, sedangkan total skor didapat dengan cara mengalikan bobot dan rating. 

Hasil analisis matrik IFE dapat dilihat pada Tabel 4.6. 

Tabel 4.6 Hasil Analisis Matrik IFE Perumahan Graha Bintang 

Faktor Internal 
Bobot Rating Skor 

Kekuatan 

A = Produk yang berkualitas 0,107 3,26 0,350 

B = Lokasi yang strategis (mudah dijangkau) 0,095 3,22 0,307 

C = Lingkungan yang nyaman, bersih dan bebas 

polusi 
0,091 3,47 0,316 

D = Desain rumah minimalis dan modern 0,090 3,54 0,321 

E = Adanya perluasan pembangunan 0,089 3,09 0,274 

Kelemahan    

F = Pelayanan yang kurang memuasakan dari pihak 

marketing 
0,085 1,53 0,131 

G = Fasilitas yang diberikan terbilang minim 0,091 1,56 0,142 

H = Promosi yang kurang gencar 0,089 1,51 0,135 

I = Developer yang masih terbilang baru/belum 

berpengalaman 
0,087 1,50 0,130 

J = Fasilitas marketing yang kurang lengkap 0,085 1,49 0,126 

K = Harga Lebih Mahal 0,090 1,51 0,136 

Total  1,000 25,69 2,368 

Sumber : Pengolahan Data Kuesioner 2017 (Lampiran B) 

 Terlepas dari banyak faktor yang dimasukan ke dalam Matriks Evaluasi 

Faktor Internal, skor bobot total berkisar antara 1,0 sebagai titik rendah dan 4,0 

sebagai titik tertinggi, dengan skor rata-rata 2,5. Skor bobot total dibawah 2,5 

mencirikan organisasi yang lemah secara internal, sedangkan skor yang secara 

signifikan berada diatas 2,5 mengindikasikan posisi internal yang kuat (David, 

2009).  

Pada Tabel 4.6 dapat dilihat bahwa berdasarkan hasil perhitungan dengan 

menggunakan matrik IFE maka diperoleh total skor yang dimiliki Perumahan 

Graha Bintang adalah sebesar 2,368. Skor total yang berada di bawah 2,5 

mengindikasikan bahwa lemahnya posisi internal perusahaan dalam mengatasi 

kelemahan yang ada dengan kekuatan yang dimilikinya. 

 Hasil dari Tabel 4.6 menunjukan bahwa kekuatan utama perusahaan 

adalah produk yang berkualitas (skor 0,350) karena produk yang dihasilkan 
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memiliki kualitas yang bagus baik dari segi ketahanan produk maupun desain 

yang diberikan oleh perngembang dengan jaminan bila adanya kerusakan pada 

produk dapat diklaim ke pihak pengembang. Itu semua terbukti hingga sampai 

saat penelitian ini dilakukan, sangat minim keluhan konsumen terhadap unit 

rumah yang telah terjual. Hal ini yang dapat memberikan kepuasan tersendiri bagi 

konsumen dan membuat konsumen tersebut memiliki loyalitas yang sangat tinggi 

terhadap produk perusahaan.  

 Kelemahan utama yang dimiliki oleh Perumahan Graha Bintang adalah 

fasilitas marketing yang kurang lengkap (skor 0,126). Hal ini membuat orang 

marketing mengalami kesulitan dalam melakukan tugasnya untuk menjual 

sebanyak-banyaknya produk dari perusahaan dan akibatnya ke perusahaan itu 

sendiri. Fasilitas marketing yang dimaksudkan dalam hal ini adalah segala alat 

bantu yang dimiliki marketing untuk mempercepat konsumen mengerti atas 

produk yang di jual. Sebagai contoh : Brosur yang kurang menarik, tabel harga 

hanya memakai perhitungan angsuran satu pemberi KPR saja, tidak adanya maket 

untuk master plan proyek Perumahan Graha Bintang. 

 

4.7.1.2 Matrik EFE (External Factor Evaluation) 

Analisis matrik EFE merupakan hasil dari identifikasi faktor eksternal 

berupa peluang (Opportunities) dan ancaman (Threats) yang berpengaruh 

terhadap CV. Gemilang Nusantara. Penentuan nilai dan bobot dengan 

menggunakan metode paired comparison scale. Penentuan rating dan bobot 

diperoleh dari 68 orang responden yang merupakan konsumen dari perumahan 

Graha Bintang ataupun orang yang datang langsung ke proyek perumahan Graha 

Bintang, sedangkan total skor didapat dengan cara mengalikan bobot dan rating. 

Hasil analisis matrik IFE dapat dilihat pada Tabel 4.7. 

Tabel 4.7 Hasil Analisis Matrik EFE Perumahan Graha Bintang 

Faktor Eksternal 
Bobot Rating Skor 

Peluang 

A= Adanya Loyalitas Pemasok 0,087 3,10 0,269 

B = Potensi pasar besar 0,094 3,22 0,304 

C = Pertumbuhan ekonomi meningkat 0,106 3,54 0,375 
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Tabel 4.7 Hasil Analisis Matrik EFE Perumahan Graha Bintang (Lanjutan) 

Faktor Eksternal 
Bobot Rating Skor 

Peluang 

D = Rumah menjadi suatu kebutuhan 0,099 3,01 0,298 

E = Pendapatan masyarakat yang tinggi 0,107 3,54 0,378 

F = Nilai investasi yang terus meningkat 0,122 3,69 0,450 

Ancaman     

G = Kompetitor lebih gencar dalam melakukan 

promosi 
0,100 1,56 0,156 

H = Kenaikan harga material 0,090 1,59 0,143 

I = Kenaikan tingkat bunga KPR 0,096 1,57 0,151 

J = Munculnya kompetitor-kompetitor baru 0,099 1,57 0,155 

Total  1,000 26,39 2,680 

Sumber : Pengolahan Data Kuesioner 2017 (Lampiran C) 

 Terlepas dari jumlah peluang dan ancaman utama yang dimasukkan dalam 

Matriks Evaluasi Faktor Eksternal, skor bobot tertinggi yang mungkin dicapai 

untuk sebuah organisasi adalah 4,0 dan skor bobot terendah adalah 1,0. Rata-rata 

skor bobot total adalah 2,5. Skor bobot total sebesar 4,0 mengindikasikan bahwa 

sebuah organisasi merespons secara sangat baik peluang dan ancaman yang ada 

diindustrinya. Dengan kata lain, strategi perusahaan secara efektif mampu 

menarik keuntungan dari peluang yang ada dan meminimalkan pengaruh negative 

potensial dari ancaman eksternal. Skor total sebesar 1,0 menandakan bahwa 

strategi perusahaan tidak mampu memanfaatkan peluang yang ada atau 

menghindari ancaman yang muncul (David, 2009). 

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan matrik EFE maka 

diperoleh total skor yang dimiliki oleh Perumahan Graha Bintang adalah sebesar 

2,680. Skor total yang berada diatas 2,5 (titik tengah) mengindikasikan bahwa 

perusahaan mampu menarik keuntungan dari peluang eksternal dan menghindari 

ancaman yang menghadang perusahaan. 

 Peluang utama yang dimiliki perusahaan adalah nilai investasi yang terus 

meningkat dengan (skor 0,450). Memang membeli properti merupakan investasi 

yang menjanjikan. Ada beberapa keuntungan dari berinvestasi diproperti yang 

menjadikan bisnis ini sebagai salah satu cara terbaik untuk mengembangkan uang, 
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seperti risiko yang relatif lebih kecil, tidak terlalu terpengaruh oleh faktor 

eksternal, laba atau keuntungan yang besar, dapat menggunakan uang orang lain 

untuk berinvestasi serta pendapatan arus kas (cash flow) rutin. Hal yang seperti 

inilah yang harus terus dimanfaatkan oleh perusahaan. 

 Ancaman utama yang didapatkan oleh perusahaan adalah kompetitor lebih 

gencar dalam melakukan promosi dengan (skor 0,156). Kompetitor dalam 

melakukan promosi memang dapat dikatakan lebih giat, hal tersebut dapat terlihat 

dari promosi mereka yang melalui media cetak dan elektronik. Hampir tiap 

minggu perumahan lain bergantian menerbitkan iklannya di media cetak seperti 

koran Riau pos atau Tribun Pekanbaru apalagi di akhir pekan, ada yang melalui 

media elektronik seperti Radio ataupun melalui Televisi. Tidak itu saja banyak 

dari perumahan lain yang memberikan bonus ataupun diskon untuk pembelian 

tercepat setiap unit rumahnya apalagi pada saat event-event tertentu. 

 

4.7.2 Perumusan dan Penetapan Alternatif Strategi Perumahan Graha 

Bintang  

4.7.2.1 Matrik IE (Internal-External) 

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari matrik IFE dan matrik EFE maka 

dapat disusun ke tahap selanjutnya dalam matrik Internal-Eksternal atau matrik 

IE. Matrik IE digunakan untuk menganalisis posisi perusahaan secara lebih detail 

dan melihat strategi apa yang tepat untuk diterapakan ke perusahaan. Hasil dari 

matrik IE untuk Perumahan Graha Bintang dapat dilihat pada Gambar 4.9 Nilai 

rata-rata IFE sebesar 2,368 dan rata-rata EFE sebesar 2,680 menunjukan posisi 

perusahaan berada pada sel V. Pada posisi ini strategi yang tepat untuk digunakan 

adalah strategi menjaga dan mempertahankan (hold and maintain). Strategi yang 

dapat diterapkan oleh perusahaan adalah strategi penetrasi pasar dan 

pengembangan produk. 

Strategi penetrasi pasar bertujuan untuk meningkatkan posisi perusahaan 

yang dihubungkan dengan produk dan pasar yang sedang dilayani perusahaan 

sekarang ini. Dengan produk yang sama dan pasar yang tetap sama yang telah 

dilayani selama ini maka perusahaan harus melakukan kegiatan pemasaran yang 
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lebih agresif atau dengan melakukan intensifikasi pemasaran perusahaan. Selain 

itu strategi ini dilakukan untuk mengatasi perkembangan pasar dengan 

meningkatkan pangsa pasar produk yang sudah ada. Peningkatan pangsa pasar 

produk ini dapat dilakukan dengan cara lebih gencar lagi dalam melakukan sebuah 

promosi, memperluas wilayah pemasaran dan distribusi, menjalin kerjasama 

dengan agen distribusi, memperluas pembangunan, menciptakan inovasi produk 

yang baru serta tetap menjaga atau meningkatkan kualitas produk yang sudah ada.  

I
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Gambar 4.9 Hasil Matrik IE Perumahan Graha Bintang 

 Alternatif strategi yang dihasilkan pada matrik IE adalah merupakan 

strategi umum yang tidak memiliki implementasi strategi yang lebih teknis pada 

tingkat perusahaan. Oleh karena itu matrik SWOT yang berupa langkah-langkah 

Akongkrit dan dapat memberikan uraian lebih detail mengenai alternatif strategi 

yang sebaiknya dilakukan oleh perusahaan. 

 

4.7.2.2 Analisis Matrik SWOT 

Berdasarkan analisis faktor internal dan eksternal perusahaan, maka dapat 

disusun beberapa alternatif strategi berdasarkan analisis matrik SWOT. Hasil dari 
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analisis matrik SWOT pada Perumahan Graha Bintang dapat dilihat pada Tabel 

4.8. 

Tabel 4.8 Matrik SWOT pada Perumahan Graha Bintang  

 

Faktor Internal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktor Eksternal 

Kekuatan (Strenghts)/S Kelemahan (Weakness)/W 

1. Produk yang 

berkualitas 

2. Lokasi yang strategis 

3. Lingkungan yang 

nyaman, bersih dan 

bebas polusi 

4. Desain rumah 

minimalis dan 

modern 

5. Adanya perluasan 

pembangunan 

1. Pelayanan yang kurang 

memuaskan dari pihak 

marketing 

2. Fasilitas yang diberikan 

terbilang minim 

3. Promosi yang kurang 

gencar 

4. Developer yang belum 

berpengalaman 

5. Fasilitas marketing yang 

kurang lengkap 

6. DP lebih mahal sebesar 

50% 

Peluang (Opportunities)/O Strategi SO Stretegi WO 

1. Adanya loyalitas 

pemasok  

2. Potensi pasar besar 

3. Pertumbuhan ekonomi 

meningkat 

4. Rumah menjadi suatu 

kebutuhan 

5. Pendapatan masyarkat 

yang tinggi 

6. Nilai investasi yang 

terus meningkat 

1. Meningkatkan mutu 

produk untuk menarik 

konsumen serta 

menjaga kepuasan 

dan loyalitas 

konsumen. (S1, S4, 

O2, O3, O4, O5) 

 

1. Merekrut dan melatih 

orang agar memiliki 

kapabilitas teknis yang 

diperlukan. (W1, W3, 

O2, O3, O4, O5, O6) 

2. Strategi marketing 

freelance. (W1, W3, O2, 

O3, O4, O5, O6) 

Ancaman (Threats)/T Strategi ST Stretegi WT 

1. Kompetitor lebih gencar 

dalam melakukan 

promosi 

2. Kenaikan harga material 

3. Kenaikan tingkat bunga 

KPR 

4. Munculnya kompetitor-

kompetitor baru 

1. Strategi 

pengembangan 

produk  

(Reformulation 

Strategy), strategi 

yang menekankan  

pada peningkatan 

(menciptakan inovasi 

& desain produk, 

mutu dan lain-lain). 

(S1, S2, S3, S4, S5, 

T1, T2, T3, T4) 

1. Memberikan insentif 

yang bagus kepada 

marketing. (W1, W3, 

W4, W5, T1, T4) 

2. Menurunkan DP menjadi 

20%. (W6, T1, T4) 

Sumber : Pengolahan Data 2017 
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1. Strategi S-O (Strenghts-Opportunuties) 

Strategi ini adalah untuk memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut 

dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya. Strategi yang dapat 

digunakan yaitu meningkatkan kualitas produk untuk meningkatkan dan 

menjaga kepuasan dan loyalitas konsumen, mengingat potensi pasar yang 

besar dan masih luasnya pangsa pasar yang ada. 

2. Strategi S-T (Strenghts-Threats) 

Strategi ini adalah strategi yang menggunakan kekuatan yang dimiliki oleh 

perusahaan untuk mengatasi ancaman. Strategi yang dapat digunakan yaitu 

strategi pengembangan produk  (Reformulation Strategy), strategi yang 

menekankan pada peningkatan (menciptakan suatu inovasi & desain 

produk yang baru dengan menciptkan suatu kreasi bentuk, mutu dan lain-

lain) yang berguna untuk menambah konsumen baru sehingga dapat 

meningkatkan penjualan produk. 

3. Strategi W-O (Weakness-Opportunities) 

Strategi ini diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan 

cara meninimalkan kelemahan yang ada. Strategi yang dapat digunakan 

yaitu merekrut dan melatih orang agar memiliki kapabilitas teknis yang 

diperlukan, artinya mencari orang yang benar-benar sesuai dengan kriteria 

yang dibutuhkan oleh perusahaan misalnya mencari orang marketing yang 

benar-benar orang marketing perumahan.  Kemudian strategi lain yang 

dapat digunakan yaitu strategi marketing freelance, maksudnya adalah 

menggunakan jasa karyawan lepas yang tidak terikat dengan kontrak 

perusahaan.   

4. Strategi W-T (Weakness-Threats) 

Strategi ini didasarkan pada kegiatan perusahaan yang bersifat defensif 

dan berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari 

ancaman yang datang dari luar perusahaan. Strategi yang dapat dilakukan 

yaitu memberikan insentif yang bagus kepada marketing yang selama ini 

hanya 1% ditingkatkan menjadi 2% dengan demikian akan memberikan 

motivasi yang lebih kepada pihak marketing untuk menghasilkan 
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penjualan perumahan sebanyak-banyaknya karena kunci penjualan itu ada 

pada orang marketing. Kemudian strategi lain yang dapat digunakan yaitu 

menurunkan DP menjadi 20% yang sebelumnya 50%. Perlu diketahui 

dengan DP yang relatif mahal dibandingkan para pesaingnya maka akan 

berdampak pada penjualan perusahaan.  

 

4.7.2.3 QSPM (Quantitative Strategic Planning Matrix) 

Tahap terakhir dalam perumusan alternatif strategi setelah sebelumnya 

memilih beberapa alternatif strategi adalah melakukan pengambilan keputusan 

untuk memilih strategi apa yang paling tepat untuk digunakan oleh perusahaan 

yaitu dengan menggunakan matrik Quantitative Strategic Planning Matrix 

(QSPM) dimana matrik ini digunakan untuk meringkas dan mengevaluasi 

berbagai alternatif strategi secara objektif berdasarkan faktor internal dan 

eksternal perusahaan yang telah diidentifikasi sebelumnya. QSPM diperoleh dari 

hasil perhitungan dengan mengalikan rata-rata bobot dari masing-masing 

identifikasi lingkungan internal dan eksternal perusahaan dengan nilai daya tarik 

(AS) maka akan diperoleh nilai total daya tarik (TAS). Matrik inilah yang akan 

menghasilkan tindakan-tindakan strategi alternatif yang dapat diterapkan oleh 

Perumahan Graha Bintang. Hasil pemilihan strategi yang diperoleh beserta 

peringkatnya dapat dilihat pada Tabel 4.9 sebagai berikut : 

Tabel 4.9 Peringkat Alternatif Strategi Pemasaran Perumahan Graha Bintang 

No. Alternatif Strategi Skor TAS Peringkat 

1. 

Meningkatkan mutu produk untuk menarik 

konsumen serta menjaga kepuasan dan loyalitas 

konsumen 

4,927 2 

2. 

Strategi pengembangan produk  (Reformulation 

Strategy), strategi yang menekankan  pada 

peningkatan (menciptakan inovasi & desain 

produk, mutu dan lain-lain) 

3,973 6 

3. 
Merekrut dan melatih orang agar memiliki 

kapabilitas teknis yang diperlukan 
3,990 5 

4. Strategi marketing freelance  4,426 4 

5. 
Memberikan insentif yang bagus kepada 

marketing 
4,852 3 

6. Menurunkan DP menjadi 20% 5,558 1 
Sumber : Pengolahan Data Kuesioner 2017 (Lampiran E) 
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Berdasarkan perhitungan TAS, alternatif strategi yang paling diusulkan 

dan diprioritaskan untuk diterapkan perusahaan yaitu menurunkan DP menjadi 

20% yang sebelumnya adalah 50% dengan total Attractivenees Score 5,558, 

kemudian strategi yang kedua meningkatkan mutu produk untuk menarik 

konsumen serta menjaga kepuasan dan loyalitas konsumen dengan nilai TAS 

sebesar 4,927, selanjutnya yang ketiga memberikan insentif yang bagus kepada 

marketing dengan total nilai TAS sebesar 4,852, kemudian strategi keempat yaitu 

strategi marketing freelance dengan total nilai TAS sebesar 4,426, yang kelima 

merekrut dan melatih orang agar memiliki kapabilitas teknis yang diperlukan 

dengan total nilai TAS sebesar 3,990 dan yang terakhir adalah strategi 

pengembangan produk  (Reformulation Strategy), strategi yang menekankan  pada 

peningkatan (menciptakan inovasi & desain produk, mutu dan lain-lain) dengan 

total nilai TAS sebesar 3,973. 

Menurunkan DP menjadi 20% yang semula 50% menjadi daftar prioritas 

strategi pemasaran karena dengan DP yang lebih mahal dari pesaing akan 

berdampak pada penjualan bagi perusahaan, apalagi dimasa sekarang ini sudah 

sangat banyak berbagai macam bentuk hunian yang menyediakan DP yang lebih 

rendah dan bahkan ada juga yang menggunakan DP 0%. Tentu hal inilah yang 

mendorong perusahaan untuk berfikir lebih demi mempertahankan kelangsungan 

usahanya. Selain hal tersebut meningkatkan mutu produk juga menjadi daftar 

prioritas kedua dari strategi yang didapatkan, artinya selalu berusaha untuk 

meningkatkan mutu produk demi kepuasan konsumen dan juga menarik 

konsumen lainnya.  

Memberikan insentif yang bagus kepada marketing yang selama ini hanya 

1% ditingkatkan menjadi 2% juga menjadi daftar prioritas dengan demikian akan 

memberikan motivasi yang lebih kepada pihak marketing untuk menghasilkan 

penjualan perumahan sebanyak-banyaknya karena kunci penjualan itu ada pada 

orang marketing. Maka dari itu dengan adanya usulan strategi ini diharapkan 

dapat meningkatkan posisi perusahaan, mendongkrak penjualan serta 

meningkatkan volume penjualan dari perusahaan. 

 


