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BAB IV 

KESIMPULAN 

4.1 Kesimpulan 

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari analisa yang dilakukan adalah: 

1. PT. Graha Mukti Indah melakukan strategi pemasaran STP dan marketing mix 

(4P). 

2. Segmentation yang dilakukan adalah 

- Geografis  

Konsumen yang mencari produk properti di Surabaya, Sidoarjo dan Gresik. 

- Demografis 

Kalangan menengah dan menengah atas yang memiliki penghasilan 

minimal Rp 9.000.000 ke atas. 

- Psikografis 

Konsumen yang memiliki gaya hidup sesuai dengan konsep dari produk 

properti yang ditawarkan. 

- Behavioral   

Konsumen yang mencari manfaat dari produk yang ditawarkan berupa 

kualitas. 

3. Target pasar yang dibidik PT. Graha Mukti Indah adalah konsumen yang 

mencari properti di Surabaya, Sidoarjo dan Gresik. 

4. Positioning PT. Graha Mukti Indah adalah produk yang memiliki kualitas yang 

baik di kelasnya. 

5. PT. Graha Mukti Indah memiliki produk properti berupa rumah dan ruko/ruha 

yaitu Natura Residences, Haevenland Park, Taman Wisata Tropodo, Taman 

Wisata Tropodo Regency dan Taman Wisata Regency. 

6. Harga produk dari PT. Graha Mukti Indah berada di kisaran Rp 300.000.000 

hingga Rp 1.000.000.000 ke atas. 
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7. Produk PT. Graha Mukti Indah berada di Surabaya, Sidoarjo dan Gresik. 

8. Promotion yang dilakukan PT. Graha Mukti Indah adalah dengan cara papan 

reklame, open house, vertical banner, pameran properti, iklan baris, online 

marketing. 

9. Penjualan PT. Graha Mukti Indah pada Bulan Januari – Mei 2016 mengalami 

naik turun. 

10. Penjualan tertinggi terjadi pada Bulan Mei yaitu sebesar 14 unit yang berarti 

menjadi tingkat efektifitas strategi pemasaran tertinggi sebesar 66,7%. 

4.2 Saran 

Dari laporan penjualan PT. Graha Mukti Indah Bulan Januari – Mei 2016, yang 

dapat dilihat adalah angka penjualan yang naik turun dengan selisih di setiap 

bulannya cukup besar. Ini berarti bahwa pada bulan selanjutnya ada kemungkinan 

mendapatkan keuntungan atau kerugian yang cukup besar pula. Tentu hal tersebut 

tidak dapat diprediksi namun dapat diantisipasi sehingga penjualan dapat 

meningkat dan stabil. Sedikitnya ada delapan saran yang dapat penulis sampaikan 

untuk meningkatkan penjualan, yaitu: 

1. Memperluas jangkauan pasar 

Memperluas jangkauan pasar ini dilakukan karena semakin luas perusahaan 

menjangkau pasar maka semakin besar potensi pasar yang dapat diraih pun 

semakin besar. Cara paling mudah dan efisien untuk menjangkau pasar yang 

luas yaitu dengan menggunakan online marketing. PT. Graha Mukti Indah 

sendiri telah melakukan online marketing dengan menggunakan website blog 

dan memasarkan pada website e-commerce seperti olx.com. Namun, online 

marketing yang selama ini dilakukan penulis rasa belum optimal. Yang 

pertama, untuk website blog perusahaan disarankan untuk melakukan desain 

ulang. Desain yang menarik dari website dapat menarik konsumen untuk 

membaca. Selain itu konten dalam website pun juga perlu diperhatikan agar 

konsumen dapat menerima pesan yang ingin disampaikan perusahaan. Untuk 

menunjang website juga disarankan untuk diikuti dengan strategi SEO (search 
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engine optimization) agar dapat menambah jumlah kunjungan ke website 

tersebut sehingga PT. Graha Mukti Indah dapat lebih luas dalam menjangkau 

pasar. Yang kedua, untuk pemasaran iklan pada website e-commerce 

disarankan untuk memilih website e-commerce yang memiliki pengunjung 

konsumen yang mencari properti seperti rumah.com, lamudi.co.id, 

urbanindo.com dan lainnya. Pemasangan iklan di sembarang website e-

commerce bisa tidak efektif karena segmen dari website tersebut yang tidak 

dapat dikontrol. 

 

2. Menambah media pemasaran 

Memperbanyak media pemasaran berguna karena tidak ada perusahaan yang 

dapat menjangkau pasarnya dengan hanya menggunakan satu saja media 

pemasaran. Konsumen memiliki respon yang berbeda-beda terhadap media 

pemasaran. Untuk itu disarankan untuk memperbanyak media pemasaran. 

Namun, tidak semua media pemasaran sesuai dengan karakteristik pasar yang 

dituju. Untuk itu disarankan bagi PT. Graha Mukti Indah untuk memperbanyak 

media pemasaran yang dirasa efektif untuk menjangkau pasar sasarannya. 

3. Reward and punishment untuk tenaga pemasar 

Reward and punishment berguna agar tenaga pemasaran memiliki motivasi 

tinggi untuk bisa mencapai target yang ditentukan. 

4. Pemeliharaan dan peningkatan kualitas produk 

Pemeliharaan dan peningkatan kualitas produk berguna agar konsumen 

memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap perusahaan. Selain itu langkah ini 

juga dapat digunakan untuk meningkatkan citra positif perusahaan sehingga 

konsumen akan dengan rela untuk membeli produk yang ditawarkan. Langkah 

yang bisa diambil adalah dengan menjaga kebersihan lingkungan, akses dan 

menambah fasilitas umum yang tersedia untuk memanjakan konsumen.  

5. Pemberian diskon dan bonus 
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Pemberian diskon dan bonus ini penulis rasa cukup efektif dalam 

mempengaruhi keputusan pembelian konsumen disamping kualitas produk. 

Untuk menerapkan langkah ini disarankan untuk melakukan inovasi agar 

penawaran diskon dan bonus lebih menarik daripada yang ditawarkan oleh 

kompetitor. Pemberian diskon dan bonus ini juga tidak bisa dilakukan tanpa 

perencanaan yang baik. Diskon dan bonus ini disarankan untuk memiliki 

jangka waktu tertentu dan diberikan pada saat-saat tertentu pula. Hal ini 

dikarenakan agar konsumen memiliki respon yang besar terhadap diskon dan 

bonus yang ditawarkan. 

6. Memperpanjang jangka waktu cicilan uang muka 

Memperpanjang jangka waktu cicilan uang muka ini dapat menarik minat 

konsumen karena konsumen diberikan kemudahaan dalam menyiapkan uang 

muka yang relatif tinggi. 

7. Hubungan dengan konsumen 

Hubungan perusahaan dengan konsumen harus dijaga dengan baik. Langkah 

yang bisa dilakukan dengan cara bermacam-macam. Contohnya dengan 

membuat customer service dan mengadakan event. Dengan customer service 

dan event diharapkan perusahaan dapat mengetahui kebutuhan bahkan keluhan 

konsumen. Dan hal tersebut maka konsumen akan merasa mendapat perhatian 

dari perusahaan. 

8. Evaluasi 

Selalu melakukan evaluasi penting dilakukan karena tidak selamanya 

perusahaan menghadapi kondisi yang sama. Dengan evaluasi yang tepat maka 

perusahaan akan dapat menyesuaikan kondisi dengan pasar yang dituju. 
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Demikian adalah saran yang dapat penulis sampaikan. Semoga saran yang 

disampaikan dapat diterima dan menjadi pertimbangan PT. Graha Mukti Indah 

dalam menjalankan strategi pemasaran ke depannya. Penulis berharap PT. Graha 

Mukti Indah selalu menjadi perusahaan pengembang properti yang terpercaya. 

Sehingga visi untuk menjadi perusahaan pengembang properti terbesar dan 

terpercaya di Indonesia dapat tercapai. 
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