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PEMASARAN PERUMAHAN BAGI MASYARAKAT GOLONGAN
MENENGAH KE BAWAH DI KABUPATEN TULUNGAGUNG

DANI SULAKSONO

ABSTRAK

Adanya persaingan antar pengembang perumahan mengakibatkan mereka
berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik dalam menyediakan berbagai fasilitas.
Berbagai strategi pemasaran sangat dibutuhkan untuk dapat memenangkan persaingan
ini. Oleh karenanya, penting untuk diketahui dan diidentifikasi berbagai faktor baik in-
ternal maupun eksternal. Faktor internal meliputi kekuatan dan kelemahan, sedangkan
faktor eksternal meliputi peluang dan ancaman.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) faktor lingkungan internal dan
eksternal apa saja yang mempengaruhi pemasaran perumahan bagi masyarakat
golongan menengah ke bawah; (2) Strategi apa yang lebih tepat digunakan untuk
pemasaran perumahan bagi masyarakat golongan menengah ke bawah.

Identifikasi faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap pemasaran
perumahan bagi masyarakat golongan menengah ke bawah di Kabupaten Tulungagung
adalah:

Strength (Kekuatan) terdiri dari: (1) Adanya dukungan dari pemerintah melalui
kemudahan dalam pengurusan IMB; (2) Pengalaman yang dimiliki pengembang dalam
membangun perumahan; (3) Tersedianya lahan yang strategis untuk pembangunan
perumahan; dan (4) Penggunaan media informasi yang relatif mudah dan murah

Weaknesses (Kelamahan) terdiri dari: (1) Modal yang dimiliki pengembang sangat
terbatas; (2) Lemahnya sistem manajemen yang diterapkan pengembang perumahan; (3)
Kurangnya sumberdaya manusia yang handal dalam pemasaran; dan (4) Menurunnya
daya beli masyarakat golongan menengah ke bawah.

Opportunities (peluang), meliputi: (1) Kebutuhan perumahan yang semakin
meningkat; (2) Tersedianya kredit perumahan dari berbagai bank dan lembaga
pembiayaan; (3) Pandangan masyarakat tentang investasi jangka panjang pada
perumahan yang menjanjikan keuntungan; dan (4) Adanya kecenderungan masyarakat
yang menginginkan sesuatu serba instan termasuk dalam hal pemilikan perumahan.

Treaths (ancaman), meliputi: (1) Persaingan antar pengembang perumahan yang
semakin ketat; (2) Pandangan masyarakat tentang budaya kehidupan di perumahan yang
cenderung individual; (3) Masyarakat yang semakin kritis dalam menyikapi suatu
permasalahan; dan (4) Sering terjadinya bencana alam, khususnya banjir yang melanda
lokasi perumahan.

Berdasarkan analisis SWOT pilihan strategi yang paling dominan, adalah strategi
WO (Weaknesses Opportunities): strategi meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan
peluang sebesar-besarnya yaitu: (1) Menjalin kerjasama dengan lembaga keuangan untuk
memberikan kredit perumahan; (2) Menekan biaya produksi, sehingga dapat menawarkan
perumahan dengan harga yang terjangkau; (3) Membangun hubungan dengan instansi-
instansi terkait dalam rangka pemasaran; dan (4) Meyakinkan calon konsumen bahwa
investasi perumahan tidak akan merugi.
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PENDAHULUAN
Latar Belakang

Kiat berkreasi dan berinovasi untuk
memenangkan persaingan dalam merebut
konsumen memerlukan perancangan stra-
tegi yang tepat. Untuk mengembangkan
strategi yang kompetitif, pemasar perlu
mengetahui konsumen mana yang cen-
derung membeli produknya, faktor-faktor
apa yang kira-kira menyebabkan mereka
menyukai produk tersebut, kriteria apa yang
dipakai dalam memutuskan membeli pro-
duk, bagaimana mereka memperoleh infor-
masi tentang produk dan lain sebagainya.
Jadi, dapat dilihat dengan jelas adanya
Baling keterkaitan antara strategi pemasaran
dan perilaku konsumen.

Pemasar perlu merancang strategi ber-
dasarkan perilaku konsumen, yang tentu
saja datanya hanya dapat diperoleh dari
suatu penelitian tentang perilaku konsumen,
mulai dari bagaimana kebutuhan akan
suatu produk itu dirasakan, apa, yang dila-
kukan untuk memenuhi kebutuhan itu,
bagaimana mereka memutuskan membeli
produk, bagaimana mengkonsumsi produk,
sampai bagaimana mereka menyingkirkan
produk tersebut, dan apa yang dilakukan
setelah itu.

Penelitian pemasaran, terutama pene-
litian perilaku konsumen sangat penting
dalam pelaksanaan setiap langkah proses
strategi pemasaran. Kegiatan strategi pema-
saran dimulai dengan analisis nisbah antara
konsumen dengan produk, mengkaji dasar-
dasar segmentasi, mengembangkan posi-
tioning produk memilih strategi segmentasi
dan merancang strategi bauran pemasaran.
(Prasetijo, Ristiyanti;2005).

Kebutuhan akan perumahan merupa-
kan kebutuhan dasar atau kebutuhan primer
bagi setiap orang. Rumah merupakan tem-
pat berlindung dan beristirahat serta tempat
berkumpul bagi keluarga. Tidak pandang
bulu apakah mereka termasuk golongan

kaya. (golongan menengah ke atas) maupun
mereka yang termasuk dalam golongan
miskin (golongan menengah-ke bawah)
pasti membutuhkan perumahan bagi kehi-
dupannya.

Berkaitan dengan kebutuhan peruma-
han tersebut Berta bila dihubungkan dengan
strategi pemasaran, maka bagi perusahaan
property perlu menyusun strategi yang tepat
untuk menggaet konsumen khususnya bagi
masyarakat yang berada pada golongan
menengah ke bawah.

Bisnis properti termasuk binis jasa yang
menawarkan mimpi, karena itu konsumen
perlu berhati-hati dengan berbagai janji
yang ditawarkan pengembang.

Kredibilitas suatu perusahaan pengem-
bang antara lain dapat dilihat dari tahapan
dalam membangun suatu kawasan peru-
mahan. Tahapan yang benar dalam mem-
bangun suatu kawasan perumahan adalah
mendahulukan pembangunan, fasilitas
umum dan fasilitas sosial, kemudian diikuti
dengan pembangunan rumah.

Untuk mendapatkan rumah, perlu
keterlibatan yang tinggi dari konsumen se-
bagai pembeli rumah, oleh karena itu me-
reka akan mencari informasi sebanyak
banyaknya mengenai banyak hal, misalnya
lokasi, harga, keamanan, fasilitas yang
tersedia dan sebagainya. Setelah mendapat
cukup informasi dari beberapa pengembang
atau didukung informasi dari kawan, kemu-
dian mereka akan menyeleksi mana yang
harus dipilih tentunya yang terbaik sesuai
dengan kebutuhan dan kemampuan mere-
ka. Setelah membeli produk, konsumen
akan mengalami tingkat kepuasan atau
ketidakpuasan tertentu. Hal ini yang perlu
diperhatikan pihak pengembang sebagai
pemasar, dimana mereka harus memantau
kepuasan pasca pembelian, tindakan pasca
pembelian, serta pemakaian dan pem-
buangan pasca pembelian.
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Adanya persaingan antar pengembang
perumahan mengakibatkan mereka berlom-
ba-lomba untuk menjadi yang terbaik
dalam menyediakan berbagai fasilitas. Ber-
bagai strategi pemasaran sangat dibutuhkan
untuk dapat memenangkan persaingan ini.

Penyusunan strategi berkaitan erat
dengan analisa pada faktor-faktor yang
mempengaruhi konsumen untuk membeli
perumahan. Faktor-faktor itu dapat berupa
faktor internal dan faktor eksternal. Oleh
karenanya, maka menjadi penting untuk
diketahui dan diidentifikasi berbagai faktor
baik yang menjadi kekuatan maupun pe-
luang serta faktor yang menjadi kelemahan
dan ancaman dalam pemasaran perumahan
bagi masyarakat golongan menengah ke
bawah tersebut.

Perumusan Masalah
Berdasarkan uraian pada Latar bela-

kang di atas, dapat disusun perumusan ma-
salah sebagai berikut:
1. Faktor lingkungan internal dan eksternal

apa saja yang mempengaruhi pemasaran
perumahan bagi masyarakat golongan
menengah ke bawah ?

2. Strategi apa yang lebih tepat digunakan
untuk pemasaran perumahan bagi ma-
syarakat golongan menengah ke bawah?

Tujuan Penelitian
Sejalan dengan perumusan masalah di

atas, maka tujuan pada penelitian ini adalah
sebagai berikut
1. Untuk mengidentifikasi faktor ling-

kungan internal dan eksternal yang mem-
pengaruhi pemasaran perumahan bagi
masyarakat golongan menengah ke
bawah.

2. Untuk menentukan strategi yang lebih
tepat digunakan untuk pemasaran peru-
mahan bagi masyarakat golongan
menengah ke bawah.

METODE PENELITIAN
Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilakukan dalam jangka
waktu selama 4 bulan sejak bulan Oktober
2011 sampai dengan Januari 2012, hal ini
dilakukan untuk menggali data sebagai
dasar analisa data.

Tempat penelitian untuk penulisan Tesis
ini dilakukan di Wilayah Kabupaten Tulung-
agung dengan mengambil beberapa lokasi
perumahan sebagai obyek penelitian.

Teknik Pengambilan Data
Data yang akan dikumpulkan disesuai-

kan dengan kebutuhan dalam rangka
mendiskripsikan variabel-variabel penelitian.
Untuk menjaga validitas data maka dalam
pengumpulan data tersebut dipergunakan
beberapa teknik pengumpulan data yang
meliputi
a. Wawancara mendalam (dept interview),

yakni penggalian data dan informasi
secara langsung dari sumber data dengan
menggunakan beberapa instrumen yang
diperlukan.

b. Teknik Dokumentasi, pengumpulan data
dengan mencatat data sekunder yang
telah tersedia, berupa data-data perusa-
haan pengembang perumahan dan data-
data tentang konsumen perumahan.

c. Guna melengkapi hasil penelitian dilaku-
kan pula pengamatan langsung dila-
pangan (observation) terutama untuk
mengamati realitas pembelian peruma-
han di Kabupaten Tulungagung.

Teknik Analisis Data
Teknik analisa data yang digunakan

adalah analisis SWOT. Dalam proses pe-
ngambilan keputusan strategis selalu
berkaitan dengan pengembangan misi,
tujuan, strategi dan kebijakan perusahaan.
Dengan demikian perencanaan strategis
harus menganalisa faktor-faktor strategis
perusahaan (kekuatan, kelemahan, peluang
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dan ancaman) dalam kondisi yang ada saat
ini. Hal ini disebut dengan analisa situasi dan
model yang paling popular untuk analisa
situasi adalah SWOT.

Ada tiga tahapan kegiatan yang harus
dilakukan dalam analisa SWOT yaitu; (1)
Pengumpulan Data, (2) Analisa Data, (3)
Perumusan Strategi.

Tahapan pokok tersebut dapat dijabar-
kan prosesnya ke dalam enam langkah yang
pada akhirnya akan menghasilkan sate atau
lebih goal strategi. Langkah tersebut antara
lain;
1. Identifikasi kekuatan dan kelemahan di

lingkungan internal,
2. Identifikasi peluang dan ancaman di

lingkungan eksternal,
3. Penyusunan matrik faktor internal,
4. Penyusunan matrik faktor eksternal,
5. Tahap analisis,
6. Tahap penyusunan strategi.

HASIL PENELITIAN
Gambaran Umum Kab. Tulungagung

Wilayah Kabupaten Tulungagung seca-
ra geografis terletak pada kordinat antara
111 derajat 47 menit 05 detik (1110 47’ 05’’)
sampai dengan 112 derajat 18 menit 20 detik
(1120 18’ 20’’) bujur timur dan 7 derajat 36
menit 12 detik (70 36’ 12’’) sampai dengan 8
derajat 32 detik (80 0’ 32’’) lintang selatan,
atau tepatnya berada di kilometer sebelah
barat daya dari kota Surabaya Jawa Timur.

Sebelah utara perbatasan dengan Kabu-
paten Kediri, sebelah timur berbatasan
dengan Kabupaten Blitar, sebelah selatan
berbatasan dengan Laut Selatan serta sebe-
lah barat berbatasan dengan Kabupaten
Trenggalek.

Dengan luas wilayah 1.386,05 km2 dan
jumlah penduduk sebesar 1.471.796 jiwa,
maka tingkat kepadatan penduduk Kabu-
paten Kediri sebesar 1.062 jiwa/km2. hampir
80% merupakan wilayah agraris dan mem-

punyai daerah pantai sehingga sebagian ada
yang menjadi nelayan.

Perkembangan perumahan di Kabu-
paten Tulungagung cukup representatif.
Diimbangi dengan pertumbuhan penduduk
dan perkembangan perekonomian, permin-
taan akan perumahan semakin meningkat.
Hal ini menjadi perhatian dan merupakan
peluang yang harus ditangkap oleh pengem-
bang perumahan.

Berbagai tipe yang ditawarkan oleh
pengembang perumahan sangat diminati
oleh konsumen. Baik bagi masyarakat go-
longan ekonomi menengah ke bawah mau-
pun bagi masyarakat golongan ekonomi
menengah ke atas. Bagi masyarakat eko-
nomi menengah ke bawah, cenderung me-
milih tipe perumahan yang minimalis,
rumah sangat sederhana, yang penting
dapat memenuhi kebutuhan dasar dari
perumahan yaitu sebagai tempat berlindung
dan beristirahat serta bertemu dengan
keluarga. Akan tetapi, bagi golongan ma-
syarakat ekonomi menengah ke atas, kebu-
tuhan akan perumahan harus dilengkapi
dengan sarana dan prasarana yang mema-
dai dan lengkap.

Analisis SWOT
Untuk menentukan strategi pemasaran

perumahan bagi masyarakat golongan
menengah ke bawah dan sesuai dengan
tujuan penelitian ini, penulis menggunakan
pendekatan teori SWOT Analisis, yaitu
Strenghts (Kekuatan), Weaknesses (Kelema-
han), Opportunities (Peluang), dan Threats
(Ancaman).

Analisis SWOT didasarkan pada logika
yang dapat memaksimalkan kekuatan
(Strengths) dan peluang (Opportunities),
namun secara bersamaan dapat memini-
malkan kelamahan (Weaknesses) dan
ancaman (Threats).
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Pada penelitian ini melibatkan 50 res-
ponden dari para konsumen dan calon
konsumen untuk dimintai pendapat tentang
tingkat kepentingan dari item-item masing-
masing variabel baik kekuatan, kelemahan,
peluang dan ancaman untuk mengukur rat-
ing masing-masing item tersebut.

Berikut ini hal-hal yang menjadi
kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman
pemasaran perumahan bagi masyarakat
ekonomi menengah ke bawah sesuai dengan
hasil angket yang disebarkan kepada 50
responden untuk mengukur tingkat urgensi
dari masing-masing item:

1. Kekuatan (Strenght)
a. Adanya dukungan dari pemerintah

melalui kemudahan dalam pengu-
rusan IMB.
Adanya dukungan dari pemerintah
sangatlah penting. Melalui kebijakan-
kebijakan dan peraturan-peraturan dae-
rah yang memudahkan para pengem-
bang perumahan untuk mengurus
legalitas dari usaha perumahan.

b. Pengalaman yang dimiliki pengem-
bang dalam membangun perumahan.
Semakin banyak pengalaman yang
dimiliki oleh pengembang perumahan,
akan semakin baik mutu dari peruma-
han yang dihasilkan. Dengan demi-
kian dapat menjadikan pertimbangan
bagi konsumen untuk menentukan
pilihan terhadap produk perumahan
yang dibangun oleh pengembang
yang telah berpengalaman tersebut.

c. Tersedianya lahan yang strategis
untuk pembangunan perumahan.
Pembangunan sebuah perumahan
sangat ditentukan oleh adanya lahan
yang strategis. Apabila lokasi peruma-
han dianggap strategis yaitu mudah
dijangkau, relatif aman, tidak ada
ancaman bahaya bencana alam, dan
sebagainya, maka menjadi daya tarik

tersendiri bagi konsumen dan calon
konsumen.

d. Penggunaan media informasi yang
relatif mudah dan murah
Media informasi diperlukan bagian
pemasaran untuk menyampaikan
promosi-promosi, baik melalui media
cetak, media elektronika, maupun
media spanduk dan baliho. Penyam-
paian informasi ke calon konsumen
sangat penting untuk dilakukan, se-
hingga konsumen dapat mengetahui
dan mempertimbangkan keputu-
sannya untuk membeli perumahan.

2. Kelemahan (Weaknesses)
a. Modal yang dimiliki pengembang

sangat terbatas
Bisnis di bidang properti merupakan
suatu bisnis yang membutuhkan
modal besar. Oleh karenanya masalah
modal merupakan kebutuhan yang
sangat vital apabila ingin terjun ke
dalam bisnis ini. Keterbatasan modal
yang dimiliki pengembang akan men-
jadi suatu kelemahan untuk bisa
bersaing dengan pengembang yang
lain.

b. Lemahnya sistem manajemen yang
diterapkan pengembang perumahan
Kelemahan sistem manajemen di
pihak pengembang perumahan dapat
mempengaruhi proses pembangunan
proyek perumahan mulai dari tahap
perencanaan, pelaksanaan, evaluasi
sekaligus pada proses pemasarannya.
Oleh karenanya pihak pengembang
perumahan sudah seharusnya mem-
perbaiki sistem manajemen yang
diterapkan. Perbaikan sistem mana-
jemen dapat dilakukan dengan rekruit-
ment sumber daya manusia yang
sesuai dengan kualifikasi serta membe-
rikan pelatihan bagi sumber daya
manusia yang telah ada.
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c. Kurangnya sumberdaya manusia
yang handal dalam pemasaran
Sumber daya manusia merupakan
unsur terpenting dari sebuah organi-
sasi. Baik tidaknya sebuah organisasi
sangat ditentukan oleh sumber daya
manusia yang dimiliki, apabila sum-
ber daya manusia yang dimiliki sudah
sesuai dengan kualifikasi yang dibu-
tuhkan yaitu memiliki ketrampilan,
pengalaman, pendidikan serta komit-
men yang tinggi, maka hasil kerjanya
pun bisa diandalkan. Akan tetapi jika
sumber daya manusia yang dimiliki
berkualifikasi rendah, maka kinerja-
nya pun akan rendah.

d. Menurunnya daya beli masyarakat
golongan menengah ke bawah
Sejalan dengan pertumbuhan ekono-
mi, bagi masyarakat menengah ke
bawah yang berpenghasilan rendah
serta tidak menentu, berbanding
berbalik dengan harga-harga kebu-
tuhan. Dimana harga-harga kebutu-
han semakin meningkat atau semakin
mahal, namun demikian penghasilan
masyarakat golongan menengah ke
bawah tidak meningkat, bahkan se-
makin menurun apabila bersaing
dengan kaum kapitalis yang notabene
mempunyai modal besar.

3. Peluang (Opportunities)
a. Kebutuhan perumahan yang semakin

meningkat
Pertumbuhan penduduk di suatu dae-
rah, serta adanya migrasi dari desa ke
kota, akan mengakibatkan kebutuhan
tempat tinggal yang merupakan kebu-
tuhan pokok bagi manusia semakin
meningkat. Apalagi mereka yang
mempunyai kelebihan penghasilan
ada yang tertarik untuk menginvesta-
sikan sebagian dananya untuk mem-
beli perumahan, karena harga suatu

perumahan tidak mungkin mengalami
penurunan dan cenderung semakin
meningkat. Artinya tidak akan rugi
apabila berinvestasi di bidang peru-
mahan.

b. Tersedianya kredit perumahan dari
berbagai bank dan lembaga pem-
biayaan
Untuk mengatasi lemahnya daya beli
dari masyarakat golongan menengah
ke bawah apabila dilakukan secara
cash, dapat diatasi dengan menjalin
kerjasama dengan lembaga-lembaga
keuangan yang menyediakan kredit
perumahan. Sangat banyak sekali pi-
lihan kredit perumahan yang bisa
diambil oleh konsumen dari berbagai
bank baik swasta maupun pemerintah,
serta dari lembaga-lembaga pembia-
yaan (leasing). Penyediaan kredit ini
sangat membantu dan menarik bagi
masyarakat golongan menengah ke
bawah dengan penghasilan yang
relatif rendah.

c. Pandangan masyarakat tentang
investasi jangka panjang pada peru-
mahan yang menjanjikan keuntungan
Mengingat kebutuhan perumahan
merupakan kebutuhan pokok bagi
manusia, maka seiring dengan pertum-
buhan penduduk kebutuhan peruma-
han juga semakin meningkat. Mem-
bangun perumahan pasti membu-
tuhan lahan atau tanah, sedangkan
lahan atau tanah ini semakin lama
bukan semakin berkembang, akan
tetapi semakin menjadi barang yang
langka. Sesuai dengan hukum ekono-
mi, maka semakin langka suatu ba-
rang akan semakin mahal atau me-
ningkat nilai suatu barang tersebut.
Oleh karenanya investasi di bidang
perumahan ini sangat menjanjikan
keuntungan di jangka panjangnya.
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d. Adanya kecenderungan masyarakat
yang menginginkan sesuatu serba
instan termasuk dalam hal pemilikan
perumahan
Membangun sebuah rumah tidaklah
mudah, karena membutuhkan peren-
canaan yang matang baik kualitas
bahan, harga bahan serta perencanaan
keuangannya. Biasanya dalam hal
biaya yang meleset atau membengkak
dari perkiraan semula. Apabila perse-
diaan keuangannya minim, maka bisa
jadi pembangunan rumah akan ber-
henti di tengah jalan. Namun dengan
membeli perumahan, konsumen bisa
menentukan di depan jumlah biaya
yang dibutuhkan, tidak perlu khawatir
akan terjadi pembengkakan biaya.
Begitu juga waktu yang dibutuhkan
untuk menyelesaikan bangunan relatif
cepat bila diserahkan kepada pengem-
bang perumahan yang telah berpenga-
laman.

4. Ancaman (Threats)
a. Persaingan antar pengembang peru-

mahan yang semakin ketat
Munculannya pengembang peruma-
han yang baru akan semakin membuat
persaingan antar pengembang peru-
mahan semakin ketat. Persaingan ini
tidak bisa dihindari, akan tetapi perlu
disikapi dengan menyiapkan strategi
yang tepat untuk menghadapinya.

b. Pandangan masyarakat tentang buda-
ya kehidupan di perumahan yang
cenderung individual
Penghuni perumahan mayoritas
adalah pendatang, sehingga antar
penghuni yang satu dengan yang lain
kadang-kadang ikatan kekeluarga-
annya masih kurang, cenderung nafsi-
nafsi (individual). Hal ini bisa mem-
pengaruhi keinginan calon konsumen
untuk membeli perumahan, karena

mereka membutuhkan lingkungan
bagi keluarga dan anak-anaknya.
Oleh karenanya pengembang peru-
mahan dapat ikut campur tangan
untuk menciptakan suasana kekeluar-
gaan di perumahan yang dikembang-
kannya, sehingga dapat menarik
calon konsumen untuk membelinya.

c. Masyarakat yang semakin kritis dalam
menyikapi suatu permasalahan
Pemasaran perumahan, berkaitan juga
dengan kualitas pelayanan yang
diberikan, termasuk janji-janji yang
dapat menarik calon konsumen untuk
membeli. Akan tetapi, apabila kualitas
perumahan yang diberikan tidak se-
suai dengan janji-janji pada awal pema-
saran, dapat diprotes oleh konsumen.
Dengan adanya protes dari konsumen
tentu mempengaruhi terhadap calon
konsumen yang lain. Oleh karenanya,
pengembang harus berhati-hati dalam
hal ini, agar tidak terjadi komplain dari
konsumen di kemudian hari.

d. Sering terjadinya bencana alam,
khususnya banjir yang melanda lokasi
perumahan
Sesuai dengan tujuan utama memiliki
rumah adalah untuk tempat tinggal
yang aman dan nyaman. Bencana
alam, khususnya banjir merupakan
ancaman yang sering menghantui.
Apabila lokasi sebuah rumah relatif
aman dari bencana, penghuninya juga
akan merasa aman dan nyaman.
Tetapi sebaliknya, jika lokasi rumah itu
sangat rentan terjadi bencana, khu-
susnya banjir, maka calon konsumen
tidak begitu tertarik walaupun mung-
kin ditawarkan dengan harga yang
relatif murah.

Adapun pembahasan analisis data hasil
penelitian SWOT analisis sebagai berikut:
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Matrik IFAS dan EFAS

Tabel 1.
IFAS (Internal Factor Analysis Summary)

Dari analisis pada tabel di atas (IFAS)
faktor kekuatan (S) mempunyai nilai ke-
kuatan 1,549 sedang faktor kelemahan (W)
nilainya 1,796, hal ini berarti bahwa pema-
saran perumahan bagi masyarakat golongan
menengah ke bawah di Kabupaten Tulung-
agung masih mempunyai kekuatan walau-
pun nilainya lebih rendah daripada jika
meminimalkan kelamahan yang ada, seperti
halnya pada IFAS, maka pada faktor-faktor
strategis eksternal (EFAS) juga dilakukan
identifikasi yang hasilnya sebagai berikut:

Tabel 2
Eksternal Faktor Analysis Summary (EFAS)

Analisis tabel diatas (EFAS) menun-
jukkan bahwa untuk faktor peluang (O) nilai
skornya 1,819 sedang faktor-faktor anca-
man (T) 1,421. Ini berarti bahwa pemasaran
perumahan bagi masyarakat golongan
menengah ke bawah di Kabupaten Tulung-
agung masih ada peluang.

Dengan tersusunnya matrik IFAS dan
EFAS tersebut dapat menghasilkan nilai skor
pada masing-masing faktor internal dan
eksternal sebagai berikut:
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- Faktor kekuatan (S) = 1,549
- Faktor kelemnahan (W) = 1,796
- Faktor peluang (O) = 1,819
- Faktor ancaman (T) = 1,421

Dari nilai faktor-faktor tersebut dapat
digambarkan dalam rumusan matrix
SWOT sebagai berikut:

Tabel 3
Rumusan Matrix SWOT

Matrik SWOT
Dari analisis matrik IFAS dan EFAS

disusun matrix SWOT untuk menganalisis
rumusan alternatif strategis, baik strategi
SO, WO, ST, WT yang SWOT seperti tabel
sbagai berikut:

Tabel 4
Hasil Analisis Matrix SWOT

Pengambilan Keputusan
Dari rumusan matrix SWOT

selanjutnya dilakukan analisis Model
Kuantitatif Perumusan Strategi mendasari
pada jumlah nilai pada masing-masing
faktor yang ada pada masing-masing
strategi SO, WO, ST dan WT maka dapat
digunakan model kuantitatif rumusan
strategi sebagai berikut:

Tabel 5.
Matrik Perencanaan Strategi Kuantitatif

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa
pemasaran perumahan bagi masyarakat
golongan menengah ke bawah di
Kabupaten Tulungagung perlu meman-
faatkan Strategi WO yang mempunyai nilai
skor tertinggi 3,615.

Kesimpulan
Strategi yang diambil atas dasar hasil

analisis SWOT yaitu Strategi WO adalah
Strategi meminimalkan kelemahan internal
untuk memanfaatkan peluang-peluang
eksternal yang sebesar-besarnya yaitu:

1. Menjalin kerjasama dengan lembaga
keuangan untuk memberikan kredit
perumahan

2. Menekan biaya produksi, sehingga
dapat menawarkan perumahan
dengan harga yang terjangkau

3. Membangun hubungan dengan
instansi-instansi terkait dalam rangka
pemasaran

4. Meyakinkan calon konsumen bahwa
investasi perumahan tidak akan
merugi
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