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Perumusan Masalah : 
a) Adakah terdapat perbedaan karakteristik dernografi, dalam hal ini terdiri dari 

penghasilan, pekerjaan, pendidikan. usia, status perkawinan konsumen rumah 
sederhana dan sangat sederhana pada pengembang kecil, menengah, besar? 

b) Adakah tcrdapat perbedaan kelas sosial konsumen rumah sederhana dan sangat 
sederhana pada pengernbang kecil, menengab, besar? 

c) Adakah perbedaan motivasi konsumen dalam membeli rumah sederbana dan 
sangat sede-hana pada pengembang kecil, menengnh, besar? 

d) Adakah perbedaan manfaat yang dieari konsumen rumah sederhana dan sangat 
sederhana pada pengembang keeil, menengah, besar? 

Tujuan Penelitian : 
a) Untuk mengetahui adanya perbedaan karakteristik demograf yang terdiri dari 

penghasilan, pendidikan, pekerjaan, usia, status perkawinan konsumcn rurnah 
sederhana dan sangat sederhana pada pengembang kecil, menengah, besar. 

b) Untuk mengerahui adanya perbedaan kelas sosial konsumen rumah sederhana dan 
sangat sederhana pada pengembang kecil, rnenengah, besar. 

c) Untuk mengetahui perbedaan motivasi konsumcn dalam rnernbeli rumah 
sederhana dan sangat sederhana pada pengembang kecil, mcnengah, besar. 

d) Untuk mengetahui adanya perbedaan rnanfaat yang dicari konsumen rumah 
sederhana dan sangat sederhana pada pengembang kecii, menengah, besar. 

Hipotcsis : 
a) Diduga ada perbedaan karakteristik demografi (status perkawinan, usia, 

pendidikan, pekerjaan, penghasilan) konsumcn rumah menengah sederhana 
dan sang at sederhana pada pengembang kecil. menengah, besar. 

b) Diduga ada perbedaan kelas sosiat konsumen rumah (menengah, sederhana dan 
sangat sederhana] pada pengembang kecil, menengah, besar. 

c) Diduga ada perbedaan motivasi konsumen dstarn membeJi rumah menengah, 
sederhana dan-sangat sederhana pada pengembang kecil, menengah, besar. 

d) Diduga ada perbedaan manfaat yang dieari (status sought) konsumen rumah 
menengah, sederhaua dan sangat sederhana pada pengembang kecil, 
menengah besar. 
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Metodologi Penehtian
 
Jumlah Respenden :
 
Data yang dikumpulkan dlperoleh dari 120 respcnden yang terdistribusi dalam 3g
 
orang responden konsumen pengembang pengembang kecil. 48 orang responde»
 
konsumen pengembang pengembang menengah dan 34 orang konsumen pengcmbang
 
pengembang bcsar. (Untuk selanjutnya disingkat responden pengembang kecil,
 
menengah dan besar).
 
Pengukuran :
 
Skala prioritas atribut, digunakan untuk mengetahui nilai prioritas masingmasing
 
etribut yang direllti.
 
Skala prioritas kriLcr!a attiJ;l!lJ, digunakan untuk menentukan nilai prioritas masing

masing kriteria atribut.
 
Teknik Analiais
 
Analisis yang dilakukan dalam peueiitian ini dilakuken dalam dua pendekatan.
 
Analisa pertama adalah analisis diskriptif dengan bantuan tabel-tabel distnbusi
 
frekwensi. Analisis berikutnya adalah analisis pengujian hipotesi» dengan uji chs
 
square untuk beberapa variabel yang dapot diuji dengan ;:hi square.
 
Hasll dan Kcsimpulan :
 
L Hipoiesa paloma yang menyatakan, bahwa diduga ada perbedam kar,•.ktcrisrik
 

demograf (status perkawinen, usia, dll) konsumen pada pcngembang kecil, 
menengah, dan besar di Surabaya Karakteristik Matus perkawinan, tidak ada 
perbedaan yang signifikan etas karakteristik status perkawinan konsumen pada 
pcngcmbang kecil, mencngah dan bcsar di Surabava Karaktcristik usia, ada 
perbedaan yang signifikan atas kaarakteristik usia konsnmeu pada pengeutbang 
kecil, menengah dan bcsar di Surabaya. Karakteristik pendidikan. tidal, ada 
perbedaan yang signifikan alas karaktenstik pendidikau konsumen pada 
pengernhang kecil, meuengah dan besar di Surabaya. Karakteristik pekcrjaan, ada 
perbedaan yang signifikan atas kar.akteristik pekerjaan konsumen rumah 
menengah ke atas pada pengembang kecil, menengah dan besar di Surabaya. 
Karakteristik penghasilan. ada perbedaan karakteristik penghasilan konsumen 
pada pengernbang kecil, mcnengah dan besar di Surabaya. 

2,	 Hipotesa kedua yang menyatakan, bahwa diduga ada perbedaaan i kclas sosiel 
konsumen rumah menengah ke ates pada pcngembang kecil, menengah. dan 
besar di Surabaya, direrima 

J.	 Htpotesa keliga yang diajukan untuk menjawab perrnasalahan kctiga penelirian 
ini, yaitu bahwa diduga ada perbedaan rnotivasi konsumen datam membeii rumah 
menengah kc atus pada pcngcmbang keeil, menengnh, dnn hcsar eli Surabaya 
diterima. i 

4	 Hipotesa keempat yang menyatakan, ~hwa diduga ada perhedaan manfaat yang 
dicari konsrmen pacta pengembang l:ecil, menengah dart besar di Surabaya 
diterima. 
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