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ABSTRAK 
Surabaya telah mengalami berbagai kemajuan dalam penyediaan berbagai 

fasilitas penunjang kegiatan perdagangan. Berkembangnya keadaan tersebut tentu akan 
memunculkan persaingan dalam menyediakan kebutuhan masyarakat serta akan 
mempengaruhi berbagai pertimbangan dalam penanaman investasi pada suatu Plasa/ 
Mal. Oleh sebab itu, diperlukan adanya strategi untuk memposisikan diri dalam memilih 
dan melayani suatu segmen pasar serta diharapkan dapat menarik minat investor untuk 
menanamkan modalnya. Maka persepsi dan preferensi dari masyarakat kota Surabaya 
sebagai konsumen utama dari Plasa/Mall merupakan dasar pertimbangan utama dalam 
menentukan strategi tersebut.  

Penelitian dilakukan dengan Metode Multidimensional Scaling dalam 
mengetahui persepsi dan preferensi masyarakat kota Surabaya tentang tingkat kemiripan 
tiap pasang Plasa/Mal yang diteliti. Dari data kemiripan tersebut dapat diketahui posisi 
berbagai Plasa/Mal di Surabaya melalui suatu percentual map. Dari  perceptual map 
juga dapat diketahui posisi ideal point Plasa/Mal yang disukai berdasarkan peringkat 
preferensi dari masyarakat Surabaya. Maka karakteristik kemiripan antar Plasa/Mal 
dapat dibandingkan melalui posisinya dalam perceptual map tersebut. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa TP4, TP3, GM, SPI, dan PTC 
mempunyai tingkat persepsi kenyamanan terhadap suasana, interior, produk, dan tempat 
makan yang lebih disukai, harga produk pada umumnya dipersepsikan kurang 
terjangkau, dan mempunyai tempat parkir mobil yang relatif lebih nyaman. Kelompok 
ini pada umumnya mempunyai tingkat preferensi yang tinggi sehingga layak untuk 
investor yang hendak melayani masyarakat golongan menengah atas. Kemudian DP, 
TP1, dan TP2 mempunyai tingkat persepsi kenyamanan terhadap suasana, interior, 
produk, dan tempat makan yang kurang disukai, harga produk pada umumnya 
dipersepsikan lebih terjangkau, dan mempunyai tempat parkir mobil yang relatif kurang 
nyaman. Selain itu, kelompok ini mempunyai tingkat preferensi yang lebih rendah 
sehingga lebih cocok untuk investor yang melayani masyarakat golongan menengah 
hingga menengah bawah. 
 
Kata kunci:  Persepsi, Preferensi, Perceptual Map, Multidimensional Scaling. 
 

ABSTRACT 
Surabaya has achieved many progresses for providing many trading facilities. 

This situation can create such competition in providing market needs. It will also affect 
many considerations on investment in Plaza/Mall. Some strategies are, therefore, 
needed for determining the positioning in choosing and serving such market segment, 
that hopefully can attract investors. To gather these purposes, data from Surabaya 
citizen as main customer are collected and analyzed to build these strategies. 

ISBN : 979-99735-0-3 
A-31-1 

mailto:riharwin@telkom.net


Prosiding Seminar Nasional Manajemen Teknologi II 
Program Studi MMT-ITS, Surabaya 30 Juli 2005 

Multidimensional Scaling Method is considered to be used in this thesis to 
analyze the data. Perception and preferences of Surabaya citizen will be catch through 
their similarities between each pair of Plaza/Mal based on their preference degree. The 
similarity among Plaza/Mal can finally be measured up to through their positions in its 
perceptual map. 

This thesis shows that TP4, TP3, GM, SPI, and PTC have higher degree of 
perception in situation, interior, product, and food court, than DP, TP1, and TP2. In 
those first five Plazas, their product prices are generally more expensive and their car 
parking are more comfortable, than those of the rest three Plazas. This result shows, 
also, the classification of preferences for investors who seek middle to lower class of 
Surabaya citizen to the last three Plazas. 
 
Keywords:  Perseption, Preference, Perceptual Map, Multidimensional Scaling. 
 
PENDAHULUAN 

Surabaya telah mengalami berbagai kemajuan dalam penyediaan berbagai 
fasilitas penunjang kegiatan perdagangan. Berbagai bangunan Plasa/Mal adalah wujud 
nyata dari sekian banyak fasilitas perdagangan langsung di Surabaya. Banyaknya 
pembangunan Plasa/Mal di Surabaya mempunyai dampak persaingan yang semakin 
meningkat. Untuk memilih pasar sasaran dan melayaninya dengan baik perlu adanya 
suatu strategi yang efektif dalam memenangkan pasar. Strategi yang dibentuk perlu 
mempertimbangkan pendapat dari masyarakat Surabaya yang menjadi konsumen utama 
dari Plasa/Mal tersebut.  

Pendapat masyarakat Surabaya berupa persepsi dan preferensi mengenai 
Plasa/Mal yang pernah mereka kunjungi. Hal ini disebabkan karena persepsi dan 
preferensi merupakan bagian penting dalam perilaku konsumen untuk memutuskan 
memilih suatu produk. Persepsi merupakan suatu penilaian konsumen terhadap 
kemiripan antar produk sedangkan preferensi merupakan pilihan konsumen karena 
konsumen telah yakin akan nilai dari produk tersebut. Konsumen mungkin memiliki 
persepsi yang sama tetapi memiliki preferensi yang berbeda untuk tiap produk yang 
dipersepsikan mirip tersebut. Maka persepsi dan preferensi dapat menjadi dasar dalam 
membentuk strategi agar mempunyai suatu daya saing dengan keunggulan yang mereka 
masing-masing miliki. 

Oleh karena itu, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengetahui posisi dari Plasa/Mal di Surabaya berdasarkan persepsi 

masyarakat Surabaya tentang tingkat kemiripan tiap pasang Plasa/Mal yang diteliti. 
2. Untuk mengetahui posisi ideal point Plasa/Mal melalui perceptual map berdasarkan 

preferensi dari masyarakat kota Surabaya. 
  Sedangkan manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah: 
1. Hasil penelitian ini dapat menjadi sumber informasi yang dapat dipakai bagi pihak 

manajemen yang membutuhkan apabila terdapat penelitian yang berkaitan. 
2. Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai dasar pertimbangan oleh para investor 

untuk menentukan Plasa/Mal yang ideal sebagai tempat melakukan bisnisnya. 
3. Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan bagi penulis dan 

pembaca, khususnya  mengenai Metode Multidimensional Scaling. 
Beberapa Plasa/Mal yang menjadi objek penelitian ini adalah Plasa/Mal yang 

pada umumnya dikunjungi oleh masyarakat Surabaya, yaitu sebagai berikut: 
a. Plasa Tunjungan 1 (TP1) 
b. Plasa Tunjungan 2 (TP2) 
c. Plasa Tunjungan 3 (TP3) 
d. Plasa Tunjungan 4 (TP4) 

e. Plasa Surabaya (DP) 
f. Mal Galaxy (GM) 
g. Supermal Pakuwon Indah (SPI) 
h. Pakuwon Trade Center (PTC) 
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MULTIDIMENSIONAL SCALING 
Malhotra (1999) mendefinisikan Multidimensional Scaling (MDS) sebagai 

sekelompok prosedur untuk mempresentasikan hubungan persepsi dan preferensi 
responden secara visual sebagai hubungan geometris antara beberapa hal dalam suatu 
ruang multidimensi (perceptual map). MDS digunakan untuk mengidentifikasi: 

Adapun langkah-langkah analisis dalam MDS adalah sebagai berikut: 
1.  Formulasi masalah 

Peneliti perlu membuat spesifikasi dan alasan penggunaan MDS serta memilih 
obyek atau stimuli untuk dimasukkan dalam analisis  

2.  Memperoleh data input: data persepsi dan preferensi 
Data input berupa persepsi dapat diperoleh dengan dua pendekatan, yaitu: 
a. Direct Approaches: responden diminta untuk menilai kemiripan dari berbagai 

obyek atau stimuli secara berpasangan berdasarkan kriteria mereka sendiri.  
b. Derived Approaches: responden diminta untuk menilai obyek atau stimuli 

berdasarkan atribut-atribut tertentu. 
Data input berupa preferensi pada umumnya dapat diperoleh dengan mengurutkan 
pilihan obyek dari yang paling disukai sampai dengan yang paling tidak disukai. 

3.  Memilih prosedur MDS 
Memilih prosedur MDS tergantung pada bagaimana cara data persepsi atau 
preferensi dinilai atau bagaimana analisis yang diperlukan untuk kedua data 
tersebut.  

4.  Memutuskan banyaknya dimensi 
Data persepsi kemiripan digunakan untuk menggambarkan obyek mana yang paling 
mirip atau paling tidak mirip dengan obyek yang lain (Hair et all, 1998). 
Pengukuran tingkat kemiripan ini dilakukan dengan melakukan perbandingan 
kemiripan secara berpasangan antar obyek sebanyak n(n-1) / 2 dimana n = banyak 
obyek. Kemudian ditentukan ranking kemiripan obyek dari jarak yang terdekat 
(paling mirip) sampai yang terjauh (paling tidak mirip). Setiap obyek kemudian 
ditempatkan secara random dan diukur jaraknya sebagai Euclidean distances. Jika 
ranking obyek berdasarkan jarak yang diukur tersebut tidak sesuai dengan ranking 
obyek yang sesungguhnya maka dilakukan iterasi dengan pemindahan posisi obyek 
dan dicoba lagi hingga sesuai. Posisi dari setiap obyek pada perceptual map 
ditentukan berdasarkan nilai dari stress value yang paling sesuai. Program KYST 
dapat menghasilkan posisi dari setiap obyek di perceptual map berdasarkan 
perbandingan kemiripan setiap pasang obyek tersebut (Hair et all, 1998).  
Perceptual map juga dapat menggambarkan posisi antara obyek dan ideal point 
(Hair et all, 1998). Posisi ideal point menggambarkan hubungan preferensi dimana 
obyek yang letaknya semakin jauh dari ideal point berarti tingkat preferensinya 
semakin rendah. Posisi ideal point di perceptual map ditentukan berdasarkan rata-
rata dari peringkat preferensi responden terhadap setiap obyek penelitian. Program 
PREFMAP dapat digunakan dalam menentukan posisi ideal point di perceptual map 
berdasarkan data preferensi.  

5.  Penamaan dimensi dan menerjemahkan bentuk dari perceptual map 
Pemberian nama pada suatu dimensi dilakukan dengan menilai kemiripan dari 
berbagai atribut obyek yang ditetapkan atau berasal dari responden setelah melihat 
perceptual map. Dengan mempelajari posisi tersebut maka kelebihan dan kelemahan 
pada tiap obyek dapat dianalisis. 
Atribut pada perceptual map merupakan suatu vektor yang menunjukkan arah 
semakin disukainya suatu obyek menurut atribut tertentu. Jadi pada perceptual map 
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akan disisipkan suatu vektor atribut dimana disesuaikan sedekat mungkin dengan 
banyaknya proyeksi atribut tersebut yang dimiliki oleh setiap obyek. Arah vektor 
atribut ditentukan berdasarkan rata-rata jawaban responden terhadap setiap obyek 
menurut masing-masing atribut. Jika suatu obyek mempunyai hubungan yang erat 
dengan atribut yang ditentukan maka vektor atribut tersebut akan semakin 
mendekati obyek pada perceptual map dan akan terdapat korelasi yang tinggi antara 
keduanya (Dillon et all, 1984). Program PROFIT dapat digunakan untuk penamaan 
suatu dimensi dengan menemukan penyesuaian terbaik dari tiap atribut pengukuran 
berdasarkan ranking atribut tiap obyek.  

6.  Uji Reliabilitas dan Validitas. 
 Ada dua macam nilai yang dipakai untuk pengujian Reliabilitas dan Validitas: 

a.  Nilai R2 dipakai untuk mengukur bagaimana kesesuaian model MDS dengan 
data input. Model MDS disimpulkan sesuai jika R2 bernilai 0.60 atau lebih.  

b. Stress Value dipakai untuk mengukur proporsi varian dari skala optimal yang 
tidak dihitung dengan model MDS. Semakin nilainya mendekati nol, semakin 
sempurna tingkat kesesuaian perceptual map dengan datanya (Kruskal’s Stress 
Formula I). 

 
PENGOLAHAN DAN ANALISIS DATA 

Pengolahan dan analisis data dengan Metode MDS terdiri dari tiga bagian secara 
bertahap:  
Pengolahan dan Analisis Data Persepsi Kemiripan 

Data persepsi kemiripan adalah berupa data nilai rata-rata dari jawaban 
responden terhadap tingkat persepsi perbandingan kemiripan terhadap 28 pasang 
Plasa/Mal. Adapun data ini didapatkan dari jawaban responden dengan menggunakan 
Skala Likert dari nilai 1 sampai 5. Nilai 1 menunjukkan pasangan Plasa/Mal yang 
sangat tidak mirip hingga nilai 5 menunjukkan pasangan yang sangat mirip. Jawaban 
responden tersebut kemudian dibuat nilai rata-ratanya. 

Nilai rata-rata tersebut kemudian dilakukan pengurutan. Urutan pertama 
menunjukkan pasangan yang paling mirip, yaitu pasangan yang mempunyai nilai rata-
rata yang terbesar sedangkan urutan terakhir, atau urutan ke-28, menunjukkan pasangan 
yang paling tidak mirip, yaitu pasangan yang mempunyai nilai rata-rata yang terkecil. 
Hasil pengurutan digunakan sebagai input pada Program KYST untuk menghasilkan 
output berupa koordinat dari setiap Plasa/Mal pada perceptual map.  

Stress value yang dihasilkan dari pengolahan data persepsi kemiripan ini adalah 
sebesar 0,0478. Hal ini menunjukkan bahwa penggambaran koordinat dari setiap 
Plasa/Mal dalam perceptual map telah memiliki tingkat kesesuaian yang tinggi 
(mendekati nol/sempurna) dengan data perbandingan kemiripan antar Plasa/Mal.  
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Gambar 1 berikut adalah perceptual map yang dihasilkan dari Program KYST. 
 

 
Gambar 1.  Perceptual Map: Koordinat Plasa/Mal 

 
Plasa/Mal yang dipersepsikan mirip oleh responden mempunyai posisi yang 

saling berdekatan, sedangkan Plasa/Mal yang tidak mirip mempunyai posisi yang saling 
berjauhan. Berdasarkan hal tersebut dapat diperoleh analisa pengelompokan Plasa/Mal 
berdasarkan persepsi kemiripan pada perceptual map, yaitu:  
- Kelompok 1  :  SPI, PTC, GM, dan TP4 
- Kelompok 2  :   TP3 
- Kelompok 3  :   DP 
-  Kelompok 4  :   TP1 dan TP2 
Pengolahan dan Analisis Data Preferensi 

Data preferensi adalah berupa data ranking dari responden terhadap tingkat 
preferensi terhadap Plasa/Mal sebagai tempat favorit untuk hiburan atau berbelanja. 
Ranking tersebut dimulai dari ranking pertama untuk Plasa/Mal yang paling 
difavoritkan hingga ranking terakhir, atau ranking ke-8, untuk Plasa/Mal yang paling 
tidak difavoritkan. Jawaban responden tersebut kemudian dibuat nilai rata-ratanya.  

Nilai rata-rata tersebut beserta koordinat Plasa/Mal yang dihasilkan sebelumnya 
dari Program KYST kemudian digunakan sebagai input pada Program PREFMAP 
untuk menghasilkan output berupa koordinat ideal point pada perceptual map. Output 
berupa koordinat ideal point pada perceptual map ternyata terdapat dua titik, yaitu ideal 
point dan average subject. Titik ideal point dihasilkan oleh proses iterasi yang terakhir 
sedangkan average subject dihasilkan dari rata-rata seluruh proses iterasi tersebut.  

Nilai korelasi yang dihasilkan pada pengolahan data persepsi kemiripan ini 
adalah sebesar 0,970 untuk kedua jenis ideal point di atas. Hal ini menunjukkan bahwa 
penggambaran koordinat dari ideal point dalam perceptual map telah memiliki tingkat 
kesesuaian yang tinggi (mendekati satu) dengan data preferensi setiap Plasa/Mal. 
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Gambar 2 berikut adalah perceptual map yang dihasilkan dari Program PREFMAP. 
 

 
Gambar 2.  Perceptual Map: Koordinat Plasa/Mal dan Ideal Point 

 
Perceptual map di atas menunjukkan bahwa Plasa/Mal yang tingkat 

preferensinya tinggi mempunyai posisi yang berdekatan dengan posisi ideal point dan 
average subject, sedangkan Plasa/Mal yang tingkat preferensinya rendah mempunyai 
posisi yang berjauhan dengan posisi ideal point maupun average subject. Berdasarkan 
hal tersebut dapat diperoleh analisa pengelompokan Plasa/Mal berdasarkan tingkat 
preferensi, yaitu: 
- Kelompok 1  :  TP4, TP3, dan GM  
- Kelompok 2  :   SPI, PTC, DP, dan TP2  
- Kelompok 3  :   TP1 
Pengolahan Data Persepsi Atribut 

Data persepsi atribut adalah berupa data ranking dari responden terhadap tingkat 
persepsi atribut dari setiap Plasa/Mal, yaitu mengenai kenyamanan suasana, interior, 
produk, tempat makan, dan tempat parkir yang disukai, serta harga produk yang relatif 
terjangkau. Ranking pertama merupakan Plasa/Mal yang paling sesuai dengan 
pernyataan mengenai suatu atribut hingga ranking terakhir, atau ranking ke-8, untuk 
Plasa/Mal yang paling tidak sesuai. Jawaban responden tersebut kemudian dibuat nilai 
rata-ratanya.  

Nilai rata-rata dari tingkat persepsi atribut tersebut beserta koordinat Plasa/Mal 
yang dihasilkan sebelumnya digunakan sebagai input pada Program PROFIT untuk 
menghasilkan output berupa koordinat dari vektor masing-masing atribut pada 
perceptual map.  

Nilai korelasi antara atribut dan obyek yang dihasilkan dalam pengolahan data 
ini adalah: atribut kenyamanan sebesar 0,9858; atribut interior sebesar 0,9785; atribut 
produk sebesar 0,9657; atribut tempat makan sebesar 0,7868; atribut tempat parkir 
sebesar 0,9704; dan atribut harga sebesar 0,9229. Hal ini menunjukkan bahwa 
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penggambaran koordinat dari setiap atribut pada perceptual map telah memiliki tingkat 
kesesuaian yang tinggi (mendekati satu) dengan data persepsi masing-masing atribut.  
Gambar 3 berikut menggambarkan perceptual map yang dihasilkan dari Program 
PROFIT beserta arah vektor-vektor atributnya: 

 

 
Gambar 3.  Perceptual Map: Koordinat Plasa/Mal dan Vektor Atribut 

 
Arah dari ketiga dimensi tersebut ditentukan berdasarkan arah dari posisi vektor 

atribut hasil pengolahan Program PROFIT menuju titik pusat (0,0). Dari perceptual map 
di atas dapat dilihat bahwa vektor dengan titik pangkal berkode # dan E mempunyai 
posisi yang hampir membentuk garis jika dihubungkan dengan titik pusat perceptual 
map (0,0). Maka perceptual map ini perlu dilakukan rotasi dengan titik (0,0) sebagai 
pusat rotasi agar terdapat suatu garis dimensi yang sejajar antara vektor # dan E 
sehingga pemberian nama dapat lebih akurat sesuai dengan arah vektor # dan E. 
 Adapun vektor # merupakan gabungan dari atribut kenyamanan, interior, 
produk, dan tempat makan. Untuk lebih mudah dalam penamaannya maka gabungan 
atribut ini akan disebut sebagai atribut kenyamanan, yaitu kenyaman dalam hal suasana, 
kenyamanan dalam mencari produk yang bermutu, dan terdapat tempat makan yang 
disukai. Selain itu, atribut harga dimaksudkan untuk harga produk yang relatif 
terjangkau dan atribut tempat parkir dimaksudkan sebagai kenyamanan dalam 
mendapatkan tempat parkir untuk mobil. 
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Gambar 4 berikut ini adalah menggambarkan perceptual map yang dihasilkan 
dari proses rotasi tersebut. 
 

 
Gambar 4.  Perceptual Map: Koordinat Plasa/Mal dan Vektor Atribut (Hasil Rotasi) 

 
Dari perceptual map di atas didapatkan adanya dua dimensi yang memiliki tiga 

arah yang berbeda, yaitu dimensi # (kenyamanan), dimensi E (harga), dan dimensi D 
(tempat parkir). Karena terdapat tiga titik vektor atribut dari hasil pengolahan maka 
terdapat tiga vektor yang dipetakan ke dalam dua dimensi. Dengan demikian, dimensi 
dari perceptual map telah diberi nama sesuai dengan posisi vektor atribut yang 
dihasilkan dari pengolahan data persepsi atribut, yaitu dimensi kenyamanan, dimensi 
harga, dan dimensi tempat parkir. 

Berdasarkan dimensi tempat parkir, dapat dilihat bahwa terdapat tiga kelompok 
Plasa/Mal sebagai berikut:  
- Kelompok pertama merupakan kelompok Plasa/Mal yang dipersepsikan paling 

nyaman dalam mendapatkan tempat parkir, yaitu SPI, PTC, GM, dan TP4.  
- Kelompok kedua merupakan kelompok Plasa/Mal yang dipersepsikan tidak nyaman 

dalam mendapatkan tempat parkir, yaitu TP3 dan DP.  
- Kelompok ketiga merupakan kelompok Plasa/Mal yang dipersepsikan sangat tidak 

nyaman dalam mendapatkan tempat parkir, yaitu TP1 dan TP2.  
Berdasarkan dimensi kenyamanan dan harga, dapat dilihat bahwa terdapat dua 

kelompok Plasa/Mal sebagai berikut:  
- Kelompok pertama merupakan kelompok Plasa/Mal yang dipersepsikan mempunyai 

kenyamanan suasana, interior, produk, dan tempat makan yang lebih disukai namun 
harga produknya relatif kurang terjangkau yaitu GM, SPI, TP4, PTC, dan TP3.  

- Kelompok kedua merupakan kelompok Plasa/Mal yang dipersepsikan mempunyai 
kenyamanan suasana, interior, produk, dan tempat makan yang kurang disukai 
namun harga produknya relatif lebih terjangkau, yaitu DP, TP1, dan TP2.  
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ANALISIS CLUSTER 
Pengolahan data dengan Analisis Cluster dimaksudkan untuk melihat bagaimana 

pengelompokan Plasa/Mal berdasarkan kemiripan mereka. Kemiripan yang dimaksud 
dalam hal ini adalah kemiripan Plasa/Mal ditinjau dari atribut-atribut yang ditanyakan 
kepada responden. diharapkan hasil pengelompokan Plasa/Mal dengan Analisis Cluster 
dapat mendukung hasil pengelompokan dengan Metode MDS.  

Berikut ini adalah gambar dendogram pengelompokan Plasa/Mal dengan 
menggunakan Analisis Cluster: 

 

 
Gambar 5.  Dendogram Plasa/Mal 

 
Berdasarkan gambar dendogram diatas, dapat dilihat bahwa terdapat dua 

kelompok besar yang dihasilkan dari Analisis Cluster. Kelompok pertama terdiri dari 
TP1, TP2, dan DP, sedangkan kelompok kedua terdiri dari GM, SPI, TP4, TP3, dan 
PTC. Maka dapat diperoleh analisa bahwa pengelompokan Plasa/Mal sama-sama terdiri 
dari dua kelompok Plasa/Mal jika ditinjau dari gambar dendogram pada Analisis 
Cluster maupun dari perceptual map pada Metode MDS. Namun dasar pengelompokan 
Plasa/Mal tersebut dapat dijelaskan lebih jelas pada Metode MDS, yaitu dari dimensi 
kenyamanan dan harga.  
 
KESIMPULAN  
Kesimpulan Berdasarkan Tingkat Kemiripan dan Persepsi Atribut. 

Berdasarkan tingkat kemiripan dari responden terhadap perbandingan ke-28 
pasang Plasa/Mal, dapat dianalisis bahwa terdapat empat kelompok kemiripan 
Plasa/Mal.  

 
Kelompok 1 : SPI, PTC, GM, dan TP4.  
-  Kelompok ini dipersepsikan mempunyai tingkat kenyamanan, interior, produk, 

dan tempat makan yang lebih disukai.  
- Harga produk pada umumnya dipersepsikan kurang terjangkau.  
-  Dipersepsikan nyaman dalam mendapatkan tempat parkir untuk mobil.  
 Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa Kelompok 1 adalah kelompok 
Plasa/Mal yang melayani segmen masyarakat golongan menengah atas dan 
dipersepsikan nyaman dalam mendapatkan tempat parkir mobil.  
Kelompok 2 : TP3 
-  Kelompok ini dipersepsikan mempunyai tingkat kenyamanan, interior, produk, 

dan tempat makan yang lebih disukai.  
-  Harga produk pada umumnya dipersepsikan kurang terjangkau.  
-  Dipersepsikan kurang nyaman dalam mendapatkan tempat parkir untuk mobil.  
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Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa Kelompok 2 adalah kelompok 
Plasa/Mal yang melayani segmen masyarakat golongan menengah atas, mirip dengan 
Kelompok 1. Yang membedakan adalah bahwa kelompok ini dipersepsikan kurang 
nyaman dalam mendapatkan tempat parkir mobil. 
Kelompok 3 : DP  
-  Kelompok ini dipersepsikan mempunyai tingkat kenyamanan, interior, produk, 

dan tempat makan yang kurang disukai.  
-  Harga produk pada umumnya dipersepsikan lebih terjangkau.  
-  Dipersepsikan kurang nyaman dalam mendapatkan tempat parkir untuk mobil.  

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa Kelompok 3 adalah kelompok 
Plasa/Mal yang melayani segmen masyarakat golongan menengah bawah dan kurang 
nyaman dalam mendapatkan tempat parkir mobil. 
Kelompok 4 : TP1 dan TP2 
-  Kelompok ini dipersepsikan mempunyai tingkat kenyamanan, interior, produk, 

dan tempat makan yang kurang disukai.  
-  Harga produk pada umumnya dipersepsikan lebih terjangkau.  
-  Dipersepsikan tidak nyaman dalam mendapatkan tempat parkir untuk mobil.  
 Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa Kelompok 4 adalah kelompok 
Plasa/Mal yang melayani segmen masyarakat golongan menengah bawah, mirip dengan 
Kelompok 3. Yang membedakan adalah bahwa kelompok ini dipersepsikan tidak 
nyaman dalam mendapatkan tempat parkir mobil. 
 
Kesimpulan Berdasarkan Tingkat Preferensi 

Berdasarkan tingkat preferensi dari responden terhadap Plasa/Mal, dapat 
dianalisis bahwa terdapat tiga kelompok preferensi Plasa/Mal.  
Kelompok 1 : TP4, TP3, dan  GM. 
- Kelompok ini dipersepsikan mempunyai tingkat kenyamanan yang tinggi dan juga 

tidak terlalu ramai pengunjung.  
- Fasilitas tempat parkir dipersepsikan nyaman pada umumnya.  

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa Kelompok 1 adalah kelompok 
Plasa/Mal yang paling baik membuka usaha dengan pasar sasaran masyarakat golongan 
menengah atas. 
Kelompok 2 : SPI, PTC, DP, dan TP2.  
- SPI dan PTC dipersepsikan mempunyai tingkat kenyamanannya tinggi, baik di 

dalam gedung maupun di tempat parkir, namun jaraknya jauh dari lokasi 
kepadatan penduduk Surabaya pada umumnya.  

- DP dan TP2 dipersepsikan mempunyai tingkat kenyamanan yang kurang, baik di 
dalam gedung maupun di tempat parkir.  

 Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa Kelompok 2 adalah kelompok 
Plasa/Mal yang paling baik membuka usaha dengan pasar sasaran masyarakat golongan 
menengah atas maupun menengah bawah. 
Kelompok 3 : Plasa Tunjungan 1 
- Kelompok ini dipersepsikan mempunyai tingkat kenyamanan yang rendah dan 

keramaian yang tidak disukai.  
 Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa Kelompok 3 adalah kelompok 
Plasa/Mal yang paling baik membuka usaha dengan pasar sasaran masyarakat golongan 
menengah bawah. 
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