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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1. Kesimpulan 

Berdasaarkan Hasil penelitian mengenai perencanaan strategi pengembangan 

usah dengan metode analiasa SWOT di perusahaan UKM. FN. Maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

A. Identifikasi faktor – faktor SWOT pada UKM FN adalah 

1. Kekuatan : Hubungan baik dengan konsumen, memiliki produk 

berkualitas, harga produk yang terjangkau, lokasi strategis, 

mengunakan mesin buatan sendiri, dan hubungan baik dengan 

karyawan. 

2. Kelemahan : manajemen yang kurang bagus, minimnya modal untuk 

mengembangkan usaha, belum bisa melayaani pengiriman produk 

secara online shop, legalitas, karyawan terbatas, dan pemasaran 

terbatas. 

3. Peluang : daya beli konsumen yang meningkat, kepercayaan konsumen 

terhadap produk kopi bubuk FN, semakin banyak berdiri warung kopi 

baru, mulai dikenelnya produk hingga ke luar pulau, gresik sebagai kota 

seribu warung kopi, dan manfaat kopi bagi kesehatan. 

4. Ancaman : munculnya pesaing, konsumen semakin sensitif dengan rasa 

produk, beralihnya konsumen pada pesaing sejenis, produk mudah di 

tiru, permintaan yang tidak stabil pada tanggal tertentu, dan harga 

oprasional yang terus meningkat. 

B. Hasil dari perhitungan analisa SWOT telah didapatkan tujuh alternatif – 

alternatif stategi, yaitu sebagai berikut : 

1. Memberikan pelayanan terbaik bagi konsumen 

2. Meningkatkan kualitas produk  untuk pemasaran lebih luas. 

3. Melakukan pembenahan dalam manajemen. 

4. Meningkatkan produksi kopi bubuk 

5. Melakukan perluasan  pemasaran produk. 

6. Menjaga cita rasa produk agar bisa menjadi ciri khas produk. 
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7. Mengoptimalkan sistem manjeman terutama bagian pemasaran dan 

produksi. 

C. Strategi pengembangan usaha yang di dapat dari hasil perhitungan analisa 

SWOT dan mantrik GE adalah dengan memperluas daerah pemasaran. 

Memperluas daerah pemasaran memberikan keuntungan yang banyak bagi 

perusahaan serta membuat perusahaan akan senakin berkembang. 

 

6.2. Saran 

6.2.1. Saran untuk perusahaan 

A. UKM FN. Sebaiknya memperluas pangsa pasarnya, dimulai untuk 

mencoba mendominasi pangsa pasar dalam area Kabupaten dengan 

memanfaatkan kemajuan di bidang teknologi dan informasi. 

B. Dalam hal memgembangkan usaha, sebaiknya dimulai dari faktor yang 

tergolong mudah dulu, seperti membenahi sistem manajemen dan 

promosi produk lewat online shop. 

6.2.2. Saran untuk penelitian selanjutnya 

A. Aspek keungan tidak dibahas, disarankan untuk membahasnya 

B. Analisa hanya mengunakan SWOT dan GE, disarankan untuk 

mengunakan metode lain seperti BCG, IE, Space, dan Grand Strategy 

untuk mendapat hasil strategi terbaik. 

 

 


