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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

4.1 Kesimpulan   

 

Pengenalan masalah dimulai ketika pembeli menyadari kebutuhan yang 

dipicu oleh rangsangan internal dan eksternal. Rangsangan internal salah satu dari 

kebutuhan normal atau bisa juga timbul menjadi rangsangan eksternal. Melihat 

dari beberapa faktor yang dimiliki oleh konsumen tersebut pemasar harus 

mengidentifikasi masalah yang terjadi pada konsumen.  

 

Sumber informasi yang dapat membantu konsumen dalam membeli rumah 

melalui jasa perantara PT CGV di situs online seperti halnya di olx, rumahku. 

Urbanindo dan masih banyak lagi, sumber informasi yang banyak konsumen 

ketahui di PT CGV properti adalah olx karena saat ini beberapa dari konsumen 

yang membutuhkan barang kecil sampai mewah pasti kebanyakan langsung 

membuka situs olx, sehingga menjadikan jasa perantara bisa meluaskan pasar dan 

mendapatkan peluang besar di situs online tersebut. Selain pada situs online, PT 

CGV properti juga meletakkan setiap video rumah yang akan perusahaan jual di 

youtube. Di PT Cahaya Global Vision memiliki sumber informasi melalui 

beberapa situs online dan saat ini perusahaan sudah menambah sumber informasi 

baru dengan menyiarkan iklan videoproperti.com melalui radio untuk memperluas 

pasar. 

Evaluasi yang diambil oleh perusahaan penyedia jasa biasanya melihat 

dari pasar konsumen yang terdapat diwilayah tersebut, dengan melihat pasar 

konsumen pemasar dapat mengevaluasi kekurangan perusahaan yang dimiliki. 

Setelah mengevaluasi kebutuhan konsumen, pemasar bisa mendapatkan jawaban 

dari apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh konsumen. PT CGV properti 

mengevaluasi setiap konsumen yang akan menggunakan jasanya dengan 

memberikan komunikasi yang intensif selain komunikasi yang terjalin antara 

agent dan konsumen perusahaan juga memberikan sebuah alternatif pilihan, 
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sehingga secara tidak langsung pikiran konsumen terhadap PT CGV memiliki 

pembeda dengan perusahaan yang bergerak dibidang yang sama. 

 

Konsumen PT CGV memutuskan pembelian properti dengan beberapa 

risiko yang ada. Kematangan keputusan sangat di perlukan dalam hal ini karena 

jika konsumen yang menggunakan perusahaan jasa salah mengambil keputusan 

dalam pembelian maka konsumen akan kecewa dengan kebutuhan yang terpenuhi. 

 

 Pasca pembelian yang dilakukan oleh konsumen PT CGV properti ketika 

telah sepakat dengan rumah yang dipilih melalui perusahaan dengan mengajukan 

proses KPR, proses KPR ini digunakan untuk mempermudah membeli rumah 

dengan menyicil di setiap bulan yang di beri pinjaman oleh bank tertentu. 

Langkah ini biasa diambil oleh konsumen pada saat pasca pembelian, 

 

4.2 Saran  

Penulis memberikan saran sesuai dengan pengamatan pada saatPraktik 

Kerja Lapangan mungkin bisa bermanfaat bagi PT Cahaya Global Vision selaku 

subyek Praktik Kerja Lapangan dan Program Diploma III Manajemen Pemasaran 

Vokasi Universitas Airlangga adalah 

 

1. Menambah media yang digunakan untuk memasarkan sebuah jasa, seperti 

misalnya lamudi.co.id, griyakita.com, jualbeliproperti.co.id. dengan itu 

perusahaan bisa memberikan banyak informasi kepada konsumen sehingga 

pemasaran jasa PT CGV properti bisa meluas dan diketahui banyak orang. 

2. Menambah listing di setiap daerah di wilayah Surabaya dan Sidoarjo, 

misal di daerah Gedangan atau di setiap perumahan yang berada di 

Gedangan setiap agent setidaknya memiliki 2 sampai 3 listing rumah yang 

ada. 
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