
BAB IV
PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA

4.1 Pengumpulan Data

4.1.1 Profil Perusahaan

PT.Summerville Indonesia merupakan peerusahaan swasta yang bergerak

di bidang perdagangan dan developer properti yaitu Metropolitan City (MTC) dan

Summerville Housing. Metropolitan City (MTC) sebagai pusat perbelanjaan yang

diresmikan pada bulan februari 2009. Komplek Metropolitan City (MTC)

memiliki 45 rumah toko dengan arsitektur modern yang berlokasi di Jl.

HR.Subrantas KM. 12,5 Panam, Pekanbaru. Letak Metropolitan City (MTC) yang

strategis diantara 2 universitas besar yaitu Universitas Riau dan UIN SUSKA

Riau, serta dekat daerah pemukiman penduduk. Sedangkan PT. Summerville

Housing berlokasi di Gobah, Pekanbaru. Berdasarkan sejarah berdirinya

PT.Summerville Indonesia dapat di jelaskan di bawah ini :

1. PT.Summerville Indonesia didirikan pada tahun 2006 dengan akta notaris

tanggal 27 september 2006 oleh notaris Hendrik Priyanto, dengan Direktur

Mieke Wijaya.

2. Pada tahun 2007 berdasarkan akta no. 04 tanggal 6 Januari 2007 Direktur

PT.Summerville Indonesia kembali dipegang oleh Mieke Wijaya.

3. Pada tahun 2007 berdasarkan akta no. 18 tahun 2007, Direktur dipegang

oleh Tampil Simanullang.

4. Terakhir berdasarkan akta no. 01 tanggal 1 Juli 2011 dihadapan Notaris

Rina Hamzah, Direktur PT.Summerville Indonesia dipegang oleh Rienty

Masriel.

PT. PT.Summerville Indonesia terlahir atas adanya kerjasama dari Golden

Goose (s) Ptc.Itd Singapura dengan Indonesia.

4.1.2 Visi dan Misi Perusahaan

a.  Visi

Menjadikan PT.Summerville Indonesia  sebagai perusahaan retail dan

developer terdepan di Pekanbaru.

b. Misi

1. Menyediakan tempat usaha yang aman dan nyaman.
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2. Menciptakan atmosfir yang baru sebagai pusat perbelanjaan terbesar,

termurah, dan terlengkap.

3. Menjadikan tujuan utama bagi masyarakat sebagai tempat rekreasi dan

hiburan keluarga.

4. Menyediakan hunian yang aman, nyaman, dan eksklusif.

4.1.3 Struktur Organisasi

Organisasi adalah merupakan salah satu unsur dari manajemen, dan

manajemen itu sendiri diartikan sebagai suatu keahlian untuk menggerakan orang-

orang untuk melakukan pekerjaan dalam suatu perusahan untuk menjalankan

aktivitasnya perusahaan baik perusahaan swasta maupun perusahaan negara, baik

besar maupun kecil. Dengan adanya organisasi yang teratur, tepat dan efisien

serta sesuai dengan kebutuhan perusahan maka hasil yang diharapkan dapat

mencapai tujuan yang ditetapkan. Berikut ini merupakan struktur organisasi

Metropolitan City  (MTC).
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Gambar 4.1 Struktur Organisasi (Sumber : Pengumpulan Data 2013)
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4.2 Pengolahan Data

Data hasil kuesioner merupakan data yang dibutuhkan dalam pengolahan

data yang dilakukan. Data kuesioner diperoleh dari responden yang telah

menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tercantum dalam kuesioner. Berikut ini

merupakan hasil data yang diperoleh :

4.2.1 Responden Menurut Jenis Kelamin

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa dari sampel yang berjumlah 48

penyewa kios di MTC dapat diperoleh gambaran jenis kelamin dari masing-

masing responden yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1 Responden Menurut Jenis Kelamin
Jenis kelamin Jumlah (Orang) Prosentase (%)

Pria 43 89
Wanita 5 11
Jumlah 48 100

Berdasarkan hasil penelitian pada penyewa kios di MTC responden

menurut jenis kelamin, menunjukkan bahwa lebih banyak responden dengan jenis

kelamin pria dari pada responden wanita, responden pria sebanyak 43 atau 89%

sedangkan responden wanita sebanyak 5 atau 11%.

4.2.2 Responden Menurut Usia

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa dari sampel yang berjumlah 48

penyewa kios di MTC dapat diperoleh gambaran usia dari masing-masing

responden yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.2 Responden Menurut Usia
Usia (Tahun) Jumlah (Orang) Prosentase (%)

<30 3 6
30-40 43 90
40-50 2 4
>50 0 0

Jumlah 48 100
Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sebagian besar responden berusia

30-40 tahun dengan jumlah 43 orang atau 90%. Responden terbesar selanjutnya

yaitu berusia <30 tahun dengan jumlah 3 orang atau 6%. Responden usia 40-50

tahun berjumlah 2 orang atau 4 % sedangkan responden dengan usia >50 tahun
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tidak ada. Sebagian besar responden yang menyewa kios di MTC berusia 30-40

tahun di karenakan pada usia tersebut pada usia produktif.

4.2.3 Responden Menurut Status

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa dari sampel yang berjumlah 48

penyewa kios di MTC dapat diperoleh gambaran status dari masing-masing

responden yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.3 Responden Menurut Status
Status Jumlah (Orang) Prosentase (%)

Menikah 45 93,7
Belum/Tidak 3 6,3

Jumlah 48 100
Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa responden berstatus menikah

dengan jumlah 45 orang atau 93,7% dan yang belum atau tidak menikah sebanyak

3 orang atau 6,3%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden

telah menikah serta mencari penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

4.2.4 Responden Menurut Penghasilan Per Bulan

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa dari sampel yang berjumlah 48

penyewa kios di MTC dapat diperoleh gambaran penghasilan dari masing-masing

responden yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.4 Responden Menurut Penghasilan Per Bulan
Penghasilan/Bulan (Rp) Jumlah (Orang) Prosentase (%)

<1 jt 3 6,3
1-4 jt 28 58,3
4-8 jt 14 29,2
>8 jt 3 6,3

Jumlah 48 100
Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa responden yang memiliki

penghasilan terbanyak adalah 1-4 juta rupiah sebanyak 28 orang atau 58,3%,

kemudian yang berpenghasilan 4-8 juta rupiah sebanyak 14 orang atau 29,2%,

yang berpenghasilan <1 juta sebanyak 3 orang atau 6,3%, sedangkan yang

berpenghasilan >8 juta sebanyak 3 orang atau 6,3%. Dengan demikian dapat

diketahui bahwa mayoritas responden adalah mereka yang berpenghasilan 1-4 juta

perbulan cukup tinggi sehingga mampu untuk menutupi biaya sewa kios.
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4.2.5 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengetahui valid tidaknya instrument

pengukuran. Dimana instrumen dikatakan valid apabila dapat mengukur apa yang

semestinya diukur atau mampu mengukur apa yang ingin dicari secara tepat

(Ghozali, 2005).

Uji validitas dilakukan dengan membandingkan nilai r-hitung dengan nilai

r-tabel. Jika r hitung > r tabel, maka pertanyaan dinyatakan  valid, serta dapat

digunakan lagi dalam análisis selanjutnya. Hasil perhitungan pada uji validitas

diperoleh r tabel df = n – k (48-2=46). Pada tabel dibawah ini dapat diketahui

semua items pertanyaan pada kuesioner mempunyai nilai r-hitung lebih besar dari

nilai r-tabel dengan nilai r semuanya positif sehingga dapat disimpulkan bahwa

semua items pertanyaan dapat dinyatakan valid.

Tabel 4.5 Uji Validitas
Pernyataan r-hitung r-tabel Keterangan

1 0.651 0.285 valid

2 0.738 0.285 valid
3 0.615 0.285 valid
4 0.773 0.285 valid
5 0.368 0.285 valid
6 0.817 0.285 valid
7 0.858 0.285 valid
8 0.739 0.285 valid
9 0.686 0.285 valid
10 0.304 0.285 valid
11 0.825 0.285 valid
12 0.834 0.285 valid
13 0.289 0.285 valid

14 0.634 0.285 valid

15 0.560 0.285 valid

16 0.506 0.285 valid

17 0.791 0.285 valid

18 0.729 0.285 valid

19 0.694 0.285 valid

20 0.599 0.285 valid

21 0.657 0.285 valid
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4.2.6 Uji Reliabilitas

Reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang

merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan

reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten

atau stabil dari waktu ke waktu. Pengukuran reliabilitas dilakukan dengan alat

ukur uji statistik Cronbach alpha. Suatu atau variabel dikatakan reliabel jika nilai

Cronbach alpha > 0,60 (Ghozali, 2005). Hasil pengujian reliabilitas dapat dilihat

pada tabel berikut :

Tabel 4.6 Uji Reliabilitas
Variabel Alpha
Produk 0.63
Harga 0.72

Tempat 0.64
Promosi 0.75

Sumber : Pengolahan Data 2013

4.2.7 Distribusi Jawaban Responden

Berdasarkan hasil penyebaran kuesiner yang telah dilakukan, maka dapat

diperoleh hasil distribusi jawaban responden pada tabel berikut :
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Tabel 4.7 Data Hasil Jawaban Responden

Keterangan
Jawaban

SS (5) S (4) BS (3) TS (2) STS (1)
Total Score Rata-Rata

F S F S F S F S F S
Pernyataan 1 9 45 8 32 14 42 6 12 11 11 142 0.03
Pernyataan 2 0 0 14 56 22 66 10 20 2 2 144 0.03
Pernyataan 3 7 35 20 80 10 30 11 22 0 0 167 0.03
Pernyataan 4 13 65 12 48 11 33 5 10 7 7 163 0.03
Pernyataan 5 6 30 10 40 26 78 4 8 2 2 158 0.03
Pernyataan 6 6 30 10 40 10 30 17 34 5 5 139 0.03
Pernyataan 7 12 60 13 52 12 36 6 12 4 4 164 0.03
Pernyataan 8 10 50 22 88 7 21 8 16 1 1 176 0.04
Pernyataan 9 6 30 24 96 17 51 1 2 0 0 179 0.04
Pernyataan 10 13 65 24 96 9 27 2 4 0 0 192 0.04
Pernyataan 11 5 25 22 88 11 33 5 10 5 5 161 0.03
Pernyataan 12 22 110 7 28 2 6 9 18 8 8 170 0.04
Pernyataan 13 14 70 7 28 14 42 10 20 3 3 163 0.03
Pernyataan 14 16 80 19 76 3 9 10 20 0 0 185 0.04
Pernyataan 15 19 95 4 16 24 72 1 2 0 0 185 0.04
Pernyataan 16 11 55 13 52 16 48 6 12 2 2 169 0.04
Pernyataan 17 11 55 15 60 16 48 5 10 1 1 174 0.04
Pernyataan 18 12 60 11 44 18 54 5 10 2 2 170 0.04
Pernyataan 19 9 45 12 48 10 30 14 28 3 3 154 0.03
Pernyataan 20 11 55 16 64 9 27 6 12 6 6 164 0.03
Pernyataan 21 9 45 13 52 17 51 9 18 0 0 166 0.03

Rata-rata 0.73
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4.3 Analisis Klaster

Pada bagian ini akan dilakukan analisis data hasil penyebaran kuesioner

yang diolah dengan program SPSS menggunakan metode Klaster. Adapun hasil

pengolahannya sebagai berikut :

Sebelum melakukan pengolahan data dengan menggunakan metode

klaster, terlebih dahulu data yang ada harus dilakukan standarisasi atau

transformasi terhadap variabel yang relevan ke bentuk z-score. Output yang di

peroleh yaitu deskripsi dari keseluruhan variabel yang meliputi nilai minimum,

nilai maksimum, rata-rata, dan standar deviasi dari masing-masing variabel. Tabel

berikut merupakan hasil standarisasi yang telah dilakukan.

Tabel 4.8 OutPut Hasil Standarisasi Data

Tabel dibawah ini merupakan tampilan pertama proses klastering data

sebelum dilakukan iterasi.
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Tabel 4.9 Initial Cluster Centers

Variabel Pernyataan
Cluster

1 2 3
Kios di lantai dua  MTC  sangat ramai sesuai keinginan saya. 0.02948 -1.38536 0.73690
Kios di lantai dua MTC berukuran luas, sehingga memadai kebutuhan  saya. 1.21192 -1.21192 0.00000
Kios di lantai dua MTC bagunannya berkualitas bagus di banding kios lain. 0.51549 -1.46400 0.51549
Bentuk kios di lantai dua MTC menarik perhatian saya untuk menyewanya. 1.16262 -1.73638 -1.01163
Kondisi kios lantai dua MTC sesuai dengan promosi yang dilakukan oleh pihak MTC. -0.30885 -0.30885 -0.30885
Harga sewa kios di lantai dua MTC lebih murah  bila di banding harga kios lantai satu. -0.73155 0.90168 -0.73155
Harga sewa kios di lantai dua MTC sesuai dengan manfaat yang saya terima. -1.96028 1.22933 0.43193
Harga sewa kios di lantai dua  MTC sesuai dengan harga pasaran  sewa kios  pada umumnya. -2.51913 1.25956 -1.57445
Harga sewa kios di lantai dua MTC sesuai dengan pendapatan saya. -1.03165 0.38319 0.38319
Saya menyewa kios di lantai dua MTC karena mempertimbangkan  diskon harga  yang diberikan. -1.25167 0.00000 1.25167
Lokasi kios di lantai dua MTC mudah dijangkau oleh konsumen. -1.18886 1.44492 -2.06679
Akses untuk menuju kios lantai dua MTC sangat lancar. -1.57811 0.90547 -1.57811
Saya lebih memilih kios di lantai dua MTC dibanding dengan kios yang lain karena lokasinya strategis. -1.86601 1.24941 1.24941
Lokasi kios di lantai dua MTC kondisinya cukup aman untuk usaha saya. -1.66941 1.03165 -1.66941
Saya menyewa kios dilantai dua mtc karena tempatnya nyaman dan bersih sesuai keinginan saya. -0.86360 1.15848 -0.86360
Promosi yang dilakukan pihak MTC mendorong saya  untuk menyewa kios di lantai dua MTC  . -2.26964 0.43142 0.43142
Saya mendapatkan informasi sewa kios di lantai dua MTC melalui media koran, brosur, dan internet 1.34322 -0.61056 0.36633
Strategi pemasaran (promosi) yang dilakukan MTC cukup bagus. -1.38879 -0.48795 0.41288
Saya menanyakan langsung pada pihak manajemen MTC mengenai informasi sewa kios di lantai dua MTC. 0.63999 -0.97683 -1.78525
Kondisi kios lantai dua MTC sesuai dengan promosi yang dilakukan oleh pihak MTC 1.20115 0.44253 -0.31609
Pihak  MTC memberikan  pengenalan mengenai kios (produk) mereka. -1.44432 -1.44432 1.52685
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Untuk mendeteksi berapa kali proses iterasi yang dilakukan dalam proses

klastering dari objek yang diteliti, dapat dilihat dari tampilan output berikut :

Tabel 4.10 Iteration History

Berdasarkan tabel diatas ternyata proses klastering yang dilakukan melalui

3 tahapan iterasi untuk mendapatkan klaster yang tepat. Dari tabel tersebut

disebutkan bahwa jarak minimum antar pusat klaster yang terjadi dari hasil iterasi

adalah 7,782.

Adapun hasil akhir dari proses klastering digambarkan pada tabel di bawah ini :
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Tabel 4.11 Final Cluster Centers

Variabel Pernyataan
Cluster

1 2 3
Kios di lantai dua  MTC  sangat ramai sesuai keinginan saya. 0.02948 -0.46834 0.88849
Kios di lantai dua MTC berukuran luas, sehingga memadai kebutuhan  saya. 0.86566 -0.22443 0.00000
Kios di lantai dua MTC bagunannya berkualitas bagus di banding kios lain. -0.61564 -0.3437 0.37410
Bentuk kios di lantai dua MTC menarik perhatian saya untuk menyewanya. 0.95555 -0.07214 -0.33865
Kondisi kios lantai dua MTC sesuai dengan promosi yang dilakukan oleh pihak MTC. -0.91393 0.24021 -0.00630
Harga sewa kios di lantai dua MTC lebih murah  bila di banding harga kios lantai satu. -1.08153 0.41776 -0.26491
Harga sewa kios di lantai dua MTC sesuai dengan manfaat yang saya terima. -1.61854 0.34333 0.14714
Harga sewa kios di lantai dua  MTC sesuai dengan harga pasaran  sewa kios  pada umumnya. -1.16959 0.55981 -0.49483
Harga sewa kios di lantai dua MTC sesuai dengan pendapatan saya. -1.23377 0.12118 0.38319
Saya menyewa kios di lantai dua MTC karena mempertimbangkan  diskon harga  yang diberikan. -0.17881 -0.23179 0.53643
Lokasi kios di lantai dua MTC mudah dijangkau oleh konsumen. -0.68719 0.72957 -1.06344
Akses untuk menuju kios lantai dua MTC sangat lancar. -0.15892 0.14660 -0.20327
Saya lebih memilih kios di lantai dua MTC dibanding dengan kios yang lain karena lokasinya strategis. -0.53083 -0.19291 0.63746
Lokasi kios di lantai dua MTC kondisinya cukup aman untuk usaha saya. -0.64043 0.43142 -0.51181
Saya menyewa kios dilantai dua mtc karena tempatnya nyaman dan bersih sesuai keinginan saya. -1.00803 0.67169 -0.79138
Promosi yang dilakukan pihak MTC mendorong saya  untuk menyewa kios di lantai dua MTC. -0.72618 0.16465 0.04555
Saya mendapatkan informasi sewa kios di lantai dua MTC melalui media koran, brosur, dan internet. -0.33144 -0.10402 0.36633
Strategi pemasaran (promosi) yang dilakukan MTC cukup bagus. -1.38879 0.31279 0.09116
Saya menanyakan langsung pada pihak manajemen MTC mengenai informasi sewa kios di lantai dua MTC. 0.17804 0.04117 -0.16842
Pihak MTC memberikan  ganti rugi kepada para penyewa jika terjadi musibah. 0.76766 -0.28800 0.17159
Pihak  MTC memberikan  pengenalan mengenai kios (produk) mereka. -0.45393 -0.27052 0.74869
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Melalui tabel diatas dapat dilihat pengelompokan variabel-variabel yang

ada. Adapun hasil pengelompokan variabel-variabel tersebut adalah sebagai

berikut:

a. Pada klaster pertama, kelompok responden cenderung memilih

pernyataan 1, pernyataan 2, pernyataan 4, pernyataan 19, dan

pernyataan 20 daripada pernyataan yang lain.

b. Pada klaster kedua, kelompok responden cenderung  memilih

pernyataan 5, pernyataan 6, pernyataan 7, pernyataan 8,

pernyataan 9, pernyataan 11, pernyataan 12, pernyataan 14,

pernyataan 15, pernyataan prom 16, pernyataan promosi 17, dan

pernyataan promosi 18 daripada pernyataan yang lain.

c. Pada klaster ketiga, kelompok responden cenderung memilih

pernyataan 1, pernyataan 2, pernyataan 3, pernyataan 7,

pernyataan 9, pernyataan 10, pernyataan 13, pernyataan 16,

pernyataan 17, pernyataan 18, pernyataan 20 dan pernyataan 21

daripada pernyataan yang lain.

Tahapan selanjutnya yang perlu dilakukan yaitu melihat perbedaan

variabel pada klaster yang terbentuk. Hal ini dapat dilihat dari nilai F dan nilai

probabilitas (sig) masing-masing variabel. Adapun  hasilnya dapat dilihat pada

tabel di bawah ini :
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Tabel  4.12 Anova

Pernyataan
Cluster error

F Sig.Mean
Squere

df
Mean

Squere
df

Kios di lantai dua  MTC  sangat ramai sesuai keinginan saya. 8.490 2 0.667 45 12.727 0.000
Kios di lantai dua MTC berukuran luas, sehingga memadai kebutuhan  saya. 3.303 2 0.898 45 3.679 0.033
Kios di lantai dua MTC bagunannya berkualitas bagus di banding kios lain. 2.322 2 0.941 45 2.467 0.096
Bentuk kios di lantai dua MTC menarik perhatian saya untuk menyewanya. 4.069 2 0.864 45 4.711 0.014
Kondisi kios lantai dua MTC sesuai dengan promosi yang dilakukan oleh pihak MTC. 3.703 2 0.880 45 4.208 0.021
Harga sewa kios di lantai dua MTC lebih murah  bila di banding harga kios lantai satu. 6.941 2 0.736 45 9.432 0.000
Harga sewa kios di lantai dua MTC sesuai dengan manfaat yang saya terima. 10.912 2 0.559 45 19.503 0.000
Harga sewa kios di lantai dua  MTC sesuai dengan harga pasaran  sewa kios  pada umumnya. 10.732 2 0.567 45 18.914 0.000
Harga sewa kios di lantai dua MTC sesuai dengan pendapatan saya. 6.554 2 0.753 45 8.702 0.001
Saya menyewa kios di lantai dua MTC karena mempertimbangkan diskon harga  yang diberikan. 2.851 2 0.918 45 3.107 0.054
Lokasi kios di lantai dua MTC mudah dijangkau oleh konsumen. 16.755 2 0.300 45 55.890 0.000
Akses untuk menuju kios lantai dua MTC sangat lancar. 0.668 2 1.015 45 0.658 0.523
Saya lebih memilih kios di lantai dua MTC dibanding dengan kios yang lain karena lokasinya strategis. 4.333 2 0.852 45 5.087 0.010
Lokasi kios di lantai dua MTC kondisinya cukup aman untuk usaha saya. 5.782 2 0.787 45 7.342 0.002
Saya menyewa kios dilantai dua mtc karena tempatnya nyaman dan bersih sesuai keinginan saya. 14.031 2 0.421 45 33.341 0.000
Promosi yang dilakukan pihak MTC mendorong saya  untuk menyewa kios di lantai dua MTC  . 2.226 2 0.946 45 2.354 0.107
.Saya mendapatkan informasi sewa kios di lantai dua MTC melalui media koran, brosur, dan internet 1.470 2 0.979 45 1.501 0.234
Strategi pemasaran (promosi) yang dilakukan MTC cukup bagus. 8.130 2 0.683 45 11.901 0.000
Saya menanyakan langsung pada pihak manajemen MTC mengenai informasi sewa kios di lantai dua MTC. 0.332 2 1.030 45 0.323 0.726
Kondisi kios lantai dua MTC sesuai dengan promosi yang dilakukan oleh pihak MTC 3.388 2 0.894 45 3.791 0.030
Pihak  MTC memberikan  pengenalan mengenai kios (produk) mereka. 5.633 2 0.794 45 7.093 0.002
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Dimana semakin besar nilai F dan (sig<0,05) maka semakin besar

perbedaan variabel pada klaster yang terbentuk.

Adapun sebagai contoh hasil cluster yang didapat dalam penelitian ini

yang paling menunjukkan adanya perbedaan diantara variabel pada ketiga cluster

yang terbentuk yaitu pernyataan “Saya lebih memilih kios di lantai dua MTC

dibanding dengan kios yang lain karena lokasinya strategis” . Hal ini dengan

ditunjukkannya nilai F = 55,890 dan sig = 0,000.

Untuk mengetahui jumlah anggota masing-masing klaster  yang terbentuk

dapat dilihat pada tabel output berikut ini :

Tabel 4.13 Number Of Cases In Each Cluster

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa 7 responden masuk pada klaster 1,

27 responden masuk pada klaster 2  , dan 14 responden masuk pada klaster 3.


