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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang telah dikemukakan 

sebelumnya mengenai manajemen penjualan rumah sejak terjadinya krisis 

ekonomi yang melanda bangsa Indonesia mengalami penurunan yang sangat 

drastis, maka penulis mencoba untuk menarik kesimpulan sebagai berikut:  

� Penjualan rumah yang dilakukan oleh Perum Perumnas dari tahun ke 

tahun mengalami penurunan, hal itu disebabkan oleh krisis ekonomi yang 

melanda bangsa Indonesia. Sebelum mengalami krisis ekonomi penjualan 

rumah bisa mencapai target 5000 unit rumah per tahun, tetapi setelah 

mengalami krisis ekonomi penjualan rumah hanya menargetkan penjualan 

rumah 1000 per tahun itu pun tidak semuanya bisa terealisasi. 

� Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam manajemen penjualan rumah 

adalah: lokasi, minat pasar, harga jual, lingkungan. 

� Kendala-kendala yang dihadapi dalam manajemen penjualan rumah adalah 

sebagai berikut : adanya kesulitan dalam pemilihan tenaga penjual yang 

handal dikarenakan kurangnya waktu dan dana dalam pelatihan tenaga 

kerja, tingkat kelahiran tinggi, penyebaran penduduk tidak merata, 

urbanisasi tinggi, daya beli rendah atau penghasilan rendah, harga rumah 

relatif tinggi. 
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� Pelaksanaan manajemen penjualan rumah yang yang dilakukan oleh 

Perum Perumnas terbagi dalam dua cara, yaitu: secara tunai, dan secara 

kredit. 

� Di dalam memasarkan rumah, Perum Perumnas telah melakukan strategi 

yang baik, hal ini dapat dilihat dengan adanya berbagai promosi-promosi 

yang dilakukan seperti penyebaran brosur-brosur dan berperan aktif dalam 

mengikuti berbagai kegiatan pameran, baik di daerah ataupun kota. 

� Perum Perumnas telah mampu mewujudkan lingkungan pemukiman yang 

sesuai dengan kebutuhan masyarakat, baik masyarakat kecil ataupun 

menengah. 

 

5.2 Saran 

 Perum Perumnas dalam menjalankan usahanya mengalami penurunan 

dalam penjualan rumah. Atas dasar inilah maka penulis menyarankan agar: 

� Dapat meningkatkan penjualan rumah dengan meningkatkan kualitas 

pelayanan dan melakukan promosi yang lebih baik lagi. 

� Perusahaan harus lebih menjalin hubungan baik dengan para kreditur agar 

perusahaan mendapatkan pinjaman dengan bunga yang lebih rendah 

sehingga beban yang ditanggung perusahaan tidak terlalu tinggi maka 

dapat meningkatkan laba yang diperoleh. 

� Melakukan efisiensi biaya dengan cara melakukan pengawasan biaya yang 

dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan. 
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� Kedisiplinan kerja bagi karyawan perlu ditingkatkan lagi . 

� Perlunya ditambah perangkat komputer, hal ini bertujuan untuk 

mempercepat proses kerja agar dapat menghemat waktu. 

 


