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BAB V 

PENUTUP 

Pada bab ini disajikan kesimpulan dari penelitian mengenai analisis 

pengaruh harga, lokasi, dan lingkungan terhadap keputusan pembelian tanah 

kavling di jempong kota mataram, kemudian keterbatasan penelitian dan saran- 

saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi PT Ahmada Lombok 

Property 

5.1 kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan oleh peneliti di 

lapangan, maka dapat disimpulkan bahwa harga, lokasi, dan lingkungan 

sangat berpengaruh terhadap keputusan konsumen untuk membeli tanah 

kavling di jempong kota mataram. Hal ini dibuktikan dengan hasil 

wawancara dengan beberapa informan sebagaimana yang sudah dicantumkan 

dalam pembahasan. 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini masih mempunyai keterbatasan- keterbatasan. Adanya 

keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini, diharapkan dapat dilakukan 

perbaikan untuk penelitian yang akan datang. Karena bukan saja faktor harga, 

lokasi, dan lingkungan yang dapat mempengaruhi konsumen untuk 

melakukan pembelian pada tanah kavling, namun dirasa masih banyak 

faktor- faktor yang lain, sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjud 

dengan penambahan indikator- indikator lain dalam penelitian yang akan 
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datang agar dapat menghasilkan gambaran yang lebih luas tentang masalah 

dalam penelitian ini. 

5.3 Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis memberikan saran 

yang dapat dijadikan pertimbangan bagi PT Ahmada Lombok Properti agar 

dapat meningkatkan tingkat keputusan pembelian konsumen sehingga 

peningkatan penjualan bisa tercapai. 

1. Pengembang/ developer harus cermat dalam memasarkan produk yang 

ditawarkan, kemudian mereka harus bisa memahami keinginan para calon 

konsumen sehingga dengan mudah mereka membeli produk yang 

ditawakan. Misalkan dengan cara memberikan potongan harga kepada 

konsumen yang mengambil kavlingan lebih dari satu atau dua are, 

kemudian memberikan kelonggaran waktu yang cukup panjang bagi 

konsumen yang melakukan pembayaran dengan cara kredit. 

2. Kemudian proses sertifikasi tanah atas nama konsumen harus lebih 

diutamakan untuk lebih meyakinkan konsumen atas hak milik mereka 

meskipun pembayaran belum mencapai 50 persen dari harga yang sudah 

ditentukan. 
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LAMPIRAN 

  



 

 

 

Hasil Wawancara 

 

        Responden  : Pak Rahman 

Hari tanggal  : Rabu, 22 Mei 20019 

 

1. apa yang membuat bapak tertarik membeli tanah kavling di jempong kota 

mataram? 

Jawaban: 

Yang pertama adalah karena kebutuhan yang harus dipenuhi, kemudian 

dilihat juga dari sisi lokasi tanah yang bagus dan sejalan dengan harga 

yang ditawarkan sehingga saya sangat tertarik membeli tanah tersebut. Hal 

ini memberikan kesan bahwa dalam pembelian tanah tersebut merupakan 

hal yang sangat tepat bagi saya pribadi.  

2. bagaimana menurut bapak mengenai harga dari  kavlingan tersebut? 

Jawaban:  

harga dari kavlingan tersebut sepertinya  sudah sesuai dengan harga 

pasaran biasanya, bahkan saya merasa bahwa kavlingan tersebut harganya 

masih bisa dinaikan lagi sebab sudah diuruk yang kemudian siap bangun. 

3. Bagaimana menurut bapak mengenai lokasi dari kavlingan tersebut? 

Jawaban: 

lokasi kavlingan  tersebut sangat bagus, kemudian juga akses jalannya 

tidak terlalu ramai sehingga tidak ada kehawatiran kena macet.  lokasi 

kavlingan tersebut juga dekat dengan tempat rekreasi sehingga 

memberikan suasana yang nyaman. Terlebih lagi tanah kavlingan tersebut 

dekat dengan pantai mapak, pantai gading, loang baloq dan yang lainnya. 

4. Bagaimana menurut bapak mengenai lingkungan dari kavlingan tersebut? 

Jawaban:  

lingkungannya bagus, karena pemukiman disana jarak pandangnya cukup 

luas. 



 

 

 

    Responden : Ibu Sinta 

Hari tanggal : Sabtu, 25 Mei 2019 

 

1. apa yang membuat ibu tertarik membeli tanah kavling di jempong kota 

mataram? 

Jawaban :  

karena lokasinya langsung di pinggir jalan, jadi saya melihat peluang 

usaha yang cukup bagus, sehingga jika kita membangun sebuah usaha, 

maka sebisa mungkin kita bisa menyediakan segala kebutuhan orang- 

orang yang berada di sekitaran tersebut, dan juga untuk pengguna jalan 

pada umumnya.  

2. bagaimana menurut ibu mengenai harga dari  kavlingan tersebut? 

Jawaban :  

harga dari kavlingan tersebut sudah sangat bagus, terutama keringanan 

yang diberikan dalam proses pembayaran baik secara cash ataupun kredit 

dengan waktu yang lumayan panjang, mereka juga (PT ahmada Lombok 

property) memberikan harga dengan model pembayaran yang fleksibel 

yang disesuaikan dengan kemampuan konsumen, dan terlebih lagi tidak 

ada perubahan harga dikemudian hari, tidak ada denda bagi konsumen 

yang telat membayar, dan bagusnya lagi tidak ada sistem hangus ketika 

kita memang tidak mampu untuk melanjudkan pembayarannya. 

3. Bagaimana menurut ibu mengenai lokasi dari kavlingan tersebut? 

Jawaban :  

lokasinnya sangat sterategis, dan kemudian susah untuk mencari lokasi 

semacam itu dengan kualitas kavlingan yang bagus dan harga yang 

terjangkau. 

4. Bagaimana menurut ibu mengenai lingkungan dari kavlingan tersebut? 

Jawaban :  

lingkungannya terlihat nyaman karena berada di lingkungan yang sangat 

relijius, tenang, dekat dengan kota dan udaranya yang sangat sejuk karena 



 

 

 

dekat dengan pantai juga dan yang paling penting adalah akses jalan yang 

lancar dan jauh dari kemacetan. 

 

Responden : Ibu Rohayu 

Hari tanggal : Senin, 27 Mei 2019 

 

1. apa yang membuat ibu tertarik membeli tanah kavling di jempong kota 

mataram? 

Jawaban: 

Karena letak lokasinya langsung dipinggir jalan, jalan masuknya juga 

lebar, sehingga mudah untuk dilalui roda empat. 

2. bagaimana menurut ibu mengenai harga dari  kavlingan tersebut? 

Jawaban:  

Harganya sangat bervariasi, tergantung bagian mana yang ingin kita ambil, 

jika kita ambil yang langsung di pinggir jalan maka harganya cukup 

mahal, dan jika kita mengamil kavlingan di bagian dalam tentu harganya 

lebih murah lagi. 

3. Bagaimana menurut ibu mengenai lokasi dari kavlingan tersebut? 

Jawaban: 

Lokasinya sangat bagus dan strategis, dan susah untuk mencari lokasi 

semacam itu dengan kualitas kavlingan yang bagus dan harga yang 

terjangkau. Kemudian juga akses jalannya lebar sehingga sehingga tidak 

ada kehawatiran kena macet. Lokasi dari kavlingan tersebut dekat dengan 

tempat rekreasi sehingga memberikan suasana yang xaman. 

4. Bagaimana menurut ibu mengenai lingkungan dari kavlingan tersebut? 

Jawaban: 

Lingkungan tersebut aman, xaman dan suasana disekitarnya sangan 

kondusif. 

 

 

 



 

 

 

Responden : Ibu Anum Fitria 

Hari tanggal : Kamis, 30 Mei 2019 

 

1. apa yang membuat ibu tertarik membeli tanah kavling di jempong kota 

mataram? 

Jawaban: 

Yang membuat saya tertarik membeli kavlingan tersebut karena 

kemudahan dalam proses pembayarannya dan tidak ada sistem hangusnya. 

2. bagaimana menurut ibu mengenai harga dari  kavlingan tersebut? 

Jawaban: 

Harga yang cukup terjangkau, kemudian kelonggaran yang diberikan 

lumayan lama bagi yang membayar diatas stengah harga. Jadi sekiranya 

kita mempunyai waktu longgar untuk melunasi sisa dari kredit yang masih 

tersisa. 

3. Bagaimana menurut ibu mengenai lokasi dari kavlingan tersebut? 

Jawaban:  

Lokasi yang sangat tepat untuk berinvestasi, terlebih lagi lokasi tersebut 

berada di dekat kota, kemudian diwaktu mendatang rencananya kantor 

wali kota mataram akan dipindahkan ke dekat sini sehingga secara 

otomatis akan memberikan peluang usaha bagi orang- orang di sekitar. 

4. Bagaimana menurut ibu mengenai lingkungan dari kavlingan tersebut? 

Jawaban:  

Lingkungan kavlingan tersebut terlihat aman dan nyaman. 

 

Responden : Pak Setiawan  

Hari tanggal : Selasa, 4 Juni 2019 

  

1. apa yang membuat bapak tertarik membeli tanah kavling di jempong kota 

mataram? 

Jawaban: 



 

 

 

Karena proses pembayarannya yang bisa dikatakan mudah dan unik, 

contohnya jika kita membayar diatas harga yang telah dibayarkan atau DP 

yang sudah dikeluarkan oleh konsumen yang lain, maka kita dapat 

mengambil lokasi kavlingan tersebut jika kita menginginkannya. 

2. bagaimana menurut bapak mengenai harga dari  kavlingan tersebut? 

Jawaban: 

Harga yang sangat bervariasi, karena harga yang berada di pinggir jalan 

berbeda dengan harga kavlingan yang ada di dalam. 

3. Bagaimana menurut bapak mengenai lokasi dari kavlingan tersebut? 

Jawaban:  

Lokasi yang sangat cocok untuk ditempati, semuanya serba dekat, seperti 

tempat Ibadah, tempat rekreasi, tempat berbelanja dan pusat perkantoran. 

4. Bagaimana menurut bapak mengenai lingkungan dari kavlingan tersebut? 

Jawaban:  

Lingkungan tersebut dirasakan sangat baik, karena pemandangan yang 

sangat luas, kemudian juga tidak terlihat adanya pencemaran lingkungan 

di sekitaran lingkungan tersebut, terutama lingkungan tersebut dikelilingi 

oleh persawahan yang juga membawa suasana yang sangat xaman dan 

tentram. 

 

Responden : Pak Dedi 

Hari tanggal : Sabtu, 8 Juni 2019 

 

1. apa yang membuat bapak tertarik membeli tanah kavling di jempong kota 

mataram? 

Jawaban: 

Karena syarat pembelian yang sangat mudah dan menggunakan sistem 

syari‟ah 

2. bagaimana menurut bapak mengenai harga dari  kavlingan tersebut? 

Jawaban: 



 

 

 

Harga yang diberikan untuk kavlingan itu sudah sesuai dengan 

kemampuan saya 

3. Bagaimana menurut bapak mengenai lokasi dari kavlingan tersebut? 

Jawaban:  

Lokasi kavlingan tersebut dirasa sangat bagus, dan sepertinya jauh dari 

polusi karena dikelilingi persawahan. 

4. Bagaimana menurut bapak mengenai lingkungan dari kavlingan tersebut? 

Jawaban:  

Lingkungan tersebut dirasakan sangat bagus, udaranya yang asri, 

pemandangan yang luas, tidak terlalu berisik dan yang lebih penting lagi 

adalah di sekelilingnya dekat dengan tempat ibadah. 

 

Responden : Pak Anto 

Hari tanggal : Rabu, 8 Mei 2019 

  

1. apa yang membuat bapak tertarik membeli tanah kavling di jempong kota 

mataram? 

Jawaban: 

Karena kemudahan dalam proses pembeliannya. 

2. bagaimana menurut bapak mengenai harga dari  kavlingan tersebut? 

Jawaban: 

Harganya tidak terlalu mahal, dan proses pembayarannya sudah diberikan 

kemudahan dengan tenggat waktu cukup panjang. 

3. Bagaimana menurut bapak mengenai lokasi dari kavlingan tersebut? 

Jawaban:  

Lokasi kavlingan itu sangat layak untuk ditempati, suasana yang nyaman, 

sejuk dan sangat alami. 

4. Bagaimana menurut bapak mengenai lingkungan dari kavlingan tersebut? 

Jawaban:  

Lingkungannya sangat bersih dan selokannya yang lebar, kemudian 

pemandangannya sangat luas. 



 

 

 

Responden : Pak H Samsudin 

Hari tanggal : Sabtu, 11 Mei 2019 

 

1. apa yang membuat bapak tertarik membeli tanah kavling di jempong kota 

mataram? 

Jawaban: 

Yang pertama karena proses pembayarannya yang cukup mudah, yang 

awalnya cukup DP dan KTP serta uang boking kavlingannya yang Cuma 

Rp 500.000 saja. Terlepas dari itu kita bisa bayar sesuai dengan tenggat 

waktu yang kita inginkan, dan jika kita ingin pembayarannya dalam waktu 

empat tahun maka kita harus membayar diatas lima puluh persen dari 

harga yang sudah ditentukan, kemudian untuk jangka waktu kredit dua 

tahun kita diberikan waktu selama dua tahun.  

2. bagaimana menurut bapak mengenai harga dari  kavlingan tersebut? 

Jawaban: 

Merut saya harganya sudah pas, karena memang sudah sesuai dengan 

kualitas kavlingannya juga serta berada di dekat perkotaan. 

3. Bagaimana menurut bapak mengenai lokasi dari kavlingan tersebut? 

Jawaban:  

Lokasi kavlingan tersebut cocok untuk dijadikan tempat tinggal bersama 

keluarga besar, karena suasananya yang cukup tenang, tidak seperti di 

dalam pusat kota yang terlalu berisik dan terlalu padat. 

4. Bagaimana menurut bapak mengenai lingkungan dari kavlingan tersebut? 

Jawaban:  

Lingkungan tersebut terlihat sangat alami, bersih karena masih dikelilingi 

persawahan. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Responden : Pak Samsul 

Hari tanggal : Selasa, 14 Mei 2019 

 

1. apa yang membuat bapak tertarik membeli tanah kavling di jempong kota 

mataram? 

Jawaban: 

Karena letaknya yang sangat bagus, kemudian dekat dengan pusat kota 

yang hanya hitungan menit untuk sampai pada pusat keramain. 

2. bagaimana menurut bapak mengenai harga dari  kavlingan tersebut? 

Jawaban: 

Harganya sudah pas jika kita melihat dari kualitas tanah yang diberikan 

yaitu sudah diuruk. 

3. Bagaimana menurut bapak mengenai lokasi dari kavlingan tersebut? 

Jawaban:  

Lokasi kavlingan tersebut sangat bagus, bersih dan layak untuk ditempati 

4. Bagaimana menurut bapak mengenai lingkungan dari kavlingan tersebut? 

Jawaban:  

Lingkungannya sangat strategis, alami karena disekelilingnya hanya 

persawahan, dan adapun rumah orang- orang di sekeliling kavlingan 

tersebut bisa dikatakan jaraknya cukup agak jauh sehingga 

pemandangannya cukup luas. 

 

Responden : Pak Irawan 

Hari tanggal : Minggu, 19 Mei 2019 

  

1. apa yang membuat bapak tertarik membeli tanah kavling di jempong kota 

mataram? 

Jawaban: 

Pertama karena harga yang terjangkau, kemudian tanahnya sudah diuruk 

sehingga kita tidak perlu repot lagi untuk membeli tanah uruk jika ingin 

bangun rumah serta proses pembayarannya yang mudah 



 

 

 

2. bagaimana menurut bapak mengenai harga dari  kavlingan tersebut? 

Jawaban: 

harganya bisa dikatakan sangat murah karena kavlingan tersebut sudah 

diuruk yang kemudian siap bangun rumah, sementara jika dibandingkan 

dengan kavlingan yang lain, harganya yang tinggi kemudian kavlingannya 

masih dalam bentuk tanah seperti biasanya. 

3. Bagaimana menurut bapak mengenai lokasi dari kavlingan tersebut? 

Jawaban:  

Lokasi kavlingan tersebut sangat bagus, akses jalan utamanya lancar, dan 

jalan masuk untuk ke kavlingan itu sangat luas. 

4. Bagaimana menurut bapak mengenai lingkungan dari kavlingan tersebut? 

Jawaban:  

Lingkungannya sebenarnya sama seperti yang lain, namun bagusnya 

kavlingan itu karena jaraknya lumayan jauh dari perumahan dan bangunan 

dari warga setempat, sehingga suasananya menjadi tenang dan nyaman. 

 

  



 

 

 

 

Wawancara dengan Ibu Rohayu 

 

 

Wawancara dengan Pak Rahman 

 



 

 

 

 

Wawancara dengan Pak H. Samsudin 
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