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Simple Market Research

• Lihat Apa Yang Mereka Jual
• Cari Tahu Yang Market Mau
• Selidiki Makro Ekonomi
• 5W + 1H di Marketing



5W+1H dalam Marketing

• What – Apa yg Anda jual? Seperti Apa kualitasnya? Apa saja keunggulannya? 
Apa saja yang mempengaruhi (baik dan buruk) jualan Anda?

• Who – Siapa yang bersedia membeli? Siapa yang menjual? Siapa saja yang 
mampu mempengaruhi (baik dan buruk)?

• Where – Dimana mereka berada? Dimana harus berjualan?
• When – Kapan mereka akan membeli? Kapan Anda berjualan?
• Why – Mengapa mereka mau membeli produk Anda? Mengapa Anda mau 

menjualnya?
• dan How –  Bagaimana cara mereka membeli? Bagaimana cara Anda menjual? 

Bagaimana cara mempengaruhi jualan Anda (baik dan buruk) ?



Lihat Apa Yang Mereka Jual

•Bisa buka situs marketplace dan searching 
harga tanah, harga rumah, tipe rumah, luas 
tanah

•Bisa terjun ke lapangan dalam radius 1-3 km 
dari area yang diincar + beberapa titik yang 
terekomendasi



Cari Tau Yang Market Mau

•Strategi Segera Dibuka/Tunda Dulu Beli 
Rumah

•Cari tau jumlah orang yang belum punya 
rumah

•Kuesioner



Selidiki Makro Ekonomi

•Rule of the game bagaimana?
•Pertumbuhan ekonomi suatu daerah 
bagaimana?

•Berita-berita ekonomi bagaimana?



SPACE Matrix Analysis

• The Strategic Position and Action Evaluation (SPACE) Matrix diusulkan 
oleh Rowe dkk yang mencoba untuk mengatasi beberapa 
keterbatasan atau kekurangan dari metode lainnya. SPACE Matrix 
adalah relatif mudah untuk memahami dan menggunakan method 
sebagai bantuan keputusan. 

• SPACE Matric adalah alat manajemen yang digunakan untuk 
menganalisis sebuah organisasi berdasarkan empat dimensi, dua 
internal dan dua eksternal, dalam rangka untuk menentukan strategi 
organisasi yang sesuai. 



Dimensi Space Matrix

• Financial Strength (FS): Ini adalah dimensi internal yang dapat mencakup 
pengembalian investasi, leverage, likuiditas, modal, risiko yang terlibat dalam 
bisnis dll sebagai faktor kunci.

• Competitive Advantage (CA): Ini adalah dimensi internal yang dapat mencakup 
pangsa pasar, kualitas produk, siklus hidup produk dll sebagai faktor kunci.

• Industry Strength (IS): Ini adalah dimensi eksternal yang dapat mencakup 
pertumbuhan dan potensi keuntungan, stabilitas keuangan, teknologi dll 
sebagai faktor kunci.

• Environmental Stability (ES): Ini adalah eksternal dimensi yang dapat 
mencakup perubahan teknologi, tingkat inflasi, variabilitas permintaan, 
berbagai harga bersaing produk dll sebagai faktor kunci.



Space Matrix



Langkah2 Menyusun

• Pilihlah seperangkat variabel Financial strength (FS), competitive advantage 
(CA), environmental stability (ES), and industry strength (IS).n

• Beri rating 1 (buruk) – 6 (sangat baik) dari setiap variabel FS dan IS. Dan beri 
rating -1 (sangat baik) sd -6 (buruk) untuk variabel ES dan CA.

• Hitung rata-rata skor untuk FA, CA, IS dan ES. 
• Letakkan skor rata-rata untuk masing FS, IS, ES dan CA pada sumbu SPACE 

Matrix.
• Hitung sumbu x dengan menjumlahkan rata-rata skor CA dengan IS dan sumbu 

y jumlah ES dengan FS.
• Buatlah garis dari titik origin ke titik (sumbu x,y) 





5W+1H dalam Marketing

• What – Apa yg Anda jual? Seperti Apa kualitasnya? Apa saja keunggulannya? 
Apa saja yang mempengaruhi (baik dan buruk) jualan Anda?

• Who – Siapa yang bersedia membeli? Siapa yang menjual? Siapa saja yang 
mampu mempengaruhi (baik dan buruk)?

• Where – Dimana mereka berada? Dimana harus berjualan?
• When – Kapan mereka akan membeli? Kapan Anda berjualan?
• Why – Mengapa mereka mau membeli produk Anda? Mengapa Anda mau 

menjualnya?
• dan How –  Bagaimana cara mereka membeli? Bagaimana cara Anda menjual? 

Bagaimana cara mempengaruhi jualan Anda (baik dan buruk) ?


