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HAHIV 

ANALISIS,DATA 

Pada analisis data ini penulis ingin membahas dan menguraikan tentang usaha

usaha dan langkah-Iangkah yang ada pada permasalahan penelitian ini. Analisis data 

dimaksudkan untuk lebih memudahkan dalam membaca data karena data akan tersusun 

dengan rapi dan lebih berarti. 

DaJam skripsi ini diharapkan Perum Perumnas mampu dalam menyusun dan 

menentukan strategi bisnis mana yang paling tepat untuk dapat diterapkan pada 

Perusahaannya, dengan tujuan agar dapat menciptakan kondisi perusahaan dengan baik 

dan Jancar. Selanjutnya akan dibahas daJam tahap-tahap analisis data yang akan ditujukan 

untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan agar evaluasi lebih 

terarah. 

4.1 Identifikasi dan Peni]aian Varia bel Internal Perusahaan 

Variabel internal meIUpakan aspek dad dalal1l pel1lsahaan yang salil1g 

berpengaruh antara satu dengan lainnya dalam proses pemasarannya. Dengan demikian 

perusahaan dapat melakukan tindakan apabila terdapat kesalahan. Sehingga dalam 

peneJitian variabel intenlal ini dapat diketahui seberapa besar perusahan menerapkan 

strategi pemasarannya untuk mencapai tujuan perusahaan. Dan juga akan diberikan 

penilaian dan menentukan ratingnya sesuai dengan skala: 

1 = Sangat Tidak Baik ( STB ) 

2 = Tidak Baik ( TB ) 
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3 = Netral (N) 

4 = Baik (B) 

5 = Sangat Baik (SB) 

Tabel 4.1 

Penilaian responden terhadap bobot Variable Internal 

Variabel Internal Rata-rata bobot 1 
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Harga belum tennasuk kelebihan luas tanah @ Rp 60.000,00 / m2 

Harga belum tennasuk biaya proses Rp 210.000,00 

Harga belum tennasuk BPHTB 

h.	 Pelayanan Terlladap Konsumen 

Bobot : 0.12 

Pelayanan terhadap konsumen mendapatkan nilai baik (4) dan manajemen Perum 

Perumnas yang datang harus dilayani dcngan baik dan sopan yang akan menambah 

citra poduk yang dihasilkan oleh perusahaan, selain itu konsumen akan senang 

I1lcndapatkan pclayanan yang I1lcl1luaskan ditambah harga produk yang murah 

schingga mercka akan kcmbali untuk mclakukan pembelian ulang. 

I.	 Bahan Baku 

Bobot: 0.06 

Spesifikasi Bangunan Perum Perumnas Bumi Guwosari yang terletak di Bantul 

adalah sebagai berikut: 

y Pondasi: Batu leali / setempat 

Y Dinding: Batu merah plester cat 

y Lantai: keramik 

Y Kayu: Klas 3 awet 

Y Plafon: Etemit 

Y Atap: Genteng plentong 

).;. Closed: Jongkok porselin 

Pintu : Panil dan double; Triplek 

I!_~
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4.3 Identifikasi dan Penilaian Variabel Eksternal Perusahaan 

Variabel Eksternal merupakan aspek yang berasal dari luar perusahaan yang 

memiliki pengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung. Sehingga dapat 

diketahui seberapa besar perusahan menerapkan stratehJ} pemasarannya untuk mencapai 

tujuan perusahaan. 

Setelah diketahui kemudian akan diberikan penilaian oleh pihak manaJemen 

dengan total bobot 1,00 atau 100% di analisis ratinhlJlya sesuai dengan skala: 

1 = Sangat Tidak Baik (STB)
 

2 = Tidak Baik (TB)
 

3 = Netral (N)
 

4 = Baik (B)
 

5 = Sangat Baik (SB)
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Tabel 4.4 

Penilaian responden terhadap bobot variable ekstemal 

I Variabel Ekstemal I Rata-rata bobot I 
I I I 
I R'lC'ilit'lC' 11""11"" I () 1. I 
"' ..1. ",U1.1.:1.\..",U .......,1.1.:1.u... :1.:1. I .....J.-J 1
 

IDaya bcli konSlliilcn I 0.18 \ 

I.... I ~.. 1IMmat Konsumen I V.ll ) 

1 1 I 

I Perubahan selera konsumen I 0.08 1 

1 I I

I Pertumbuhan pasar ) 0.04 I
I - I I 
I Besamva oasar I 0.11 
1 - ~ I I 

IHambatan memasuki pasar I 0.05 I 
I n~n~~_~ I f\ 1';;: '1 
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Tabe14.5 

Penilaian Responden terhadap variable ekstemal 

r--- Variabel Ekstemal Rata-rata nilai , Keteran2:an I 
I ~ I 
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Tabel4.6 

Evaluasi Faktor Ekstemal 

N il . 'T' rt: ,. ~Variabel Ekstemal Bobot Rata-rata nilai ~ .L~~ll .l. e:-,_Jnl0ang I 
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4.4 Hasil Penelitian dari VariabeI EksternaI 

Dari hasil yang telah ada mengenai variable ekstemal yang dimiliki oleh Perum 

perumnas, diperoleh total, bobot dari penilaian responden diperoleh (~305) dengan tQ!fl.1 

bobot adalah 1,00 atau 100%. P'enjelasan variable ekstemal adalah ~ebagai b~rikut : 

a. Fasilitas Umiun 

" Bobof= 0;3 

PeruniP~rumnas telah membanhrun fasilitas umum di af~~ t~Pffh Yflng t~l~p dib~li 

oleIfpemerintah untuk driflanfaatkan dan digunakan·untuk pembanhrunanfasilitas 

seperti tempat ibadah, sarana pe-ndidikan, ~ ~U' plsar, sarana tr~si, 

tempatolahraga, pengadaan saluniti PLN danaitl'j~h. 

. "~ 

, 
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kesempatan bagi golongan lain untuk dapat membeli dan menggunakan rumah 

tersebut sebagai rwnah tinggal. 

b. Spesialisasi 

Selain strategi yang diterapkan oleh Perumnas yaitu tumbuh berdasar pasar, 

maka terdapat strategi lain yang digunakan adalah Spesialisasi. Maksudnya dengan 

adanya tujuan Pemerintah mendirikan perusahaan ini untuk memenuhi dan 

menyediakan lingkungan perumahan yang layak huni dan teIjangkau khususnya 

golongan menengah kebawah serta sebagai bentuk wujud sosial kepada masyarakat. 

c. Investasi selektif 

Pihak pengembang perwnahan bertindak s(;cara selektif dalam hal investasi, 

karena perusahaan melihat situasi dan kondisi yang ada pada permintaan rumah 

Perum perumnas sangat kurang. Walaupun begitu tidak jarang juga perusahaan 

mengalami kerugian dalam pengembangan pembangunan rumah sederhana layak 

. huni dan teIjangkau. 


