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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Fiorella Clay menggunakan analisis value chain dan VRIO untuk 

menganalisis faktor internal yang dapat membantu pengembangan usaha Fiorella 

Clay. Dari hasil analisis pembahasan lewat analisis value chain dan VRIO dapat 

diketahui bahwa variabel diperoleh dari analisis value chain yang kemudian 

variabel-variabel tersebut diolah kembali menggunakan VRIO sehingga dapat 

ditemukan analisis keunggulan kompetitif Fiorella Clay. Variabel-variabel 

tersebut antara lain adalah bahan baku dan produk, proses produksi, supplier, 

manajemen SDM yang termasuk dalam temporary competitive advantage, lalu 

promosi yang termasuk dalam sustained competitive advantage. Sedangkan 

pelayanan termasuk dalam competitive parity. Yang dimaksud dengan temporary 

competitive advantage adalah bila sumber daya perusahaan memiliki dua dari 

empat kriteria VRIO maka perusahaan dalam posisi memiliki daya saing 

sementara. Sedangkan sustained competitive advantage adalah bila sumber daya 

perusahaan memiliki empat kriteria VRIO maka perusahaan dalam posisi memilki 

keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Serta competitive parity yaitu jika 

perusahaan memiliki kinerja yang hampir sama dengan pesaing. 
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5.2 Saran 

1. Meningkatkan promosi produk  

Caranya misalnya dengan menggunakan sistem produk bundling. Sistem 

produk bundling adalah strategi untuk menggabungkan beberapa produk 

menjadi satu paket penjualan dengan satu harga. Misalnya Fiorella Clay 

menggabungkan produk jepit rambut dan bando dalam satu paket dengan 

harga yang relatif lebih murah daripada konsumen membelinya secara 

terpisah. Hal itu akan membuat konsumen lebih tertarik untuk mengambil 

paket dengan harga yang lebih murah tersebut. Atau produk tersebut bisa 

juga diatur menjadi satu paket sesuai keinginan konsumen sehingga 

konsumen bisa memilih sendiri produk yang diinginkannya dengan harga 

yang lebih murah. 

Cara lain adalah dengan memperkuat brand dengan cara mengikuti 

pameran-pameran. Ini adalah salah satu cara terbaik Fiorella Clay untuk 

memasarkan produknya karena konsumen dapat melihat sendiri produk 

jadi Fiorella Clay secara langsung. Dengan melihat secara langsung, 

konsumen dapat memilih sendiri produk yang disukai. Namun banyak hal 

yang harus diperhatikan Fiorella Clay dalam mengikuti pameran misalnya 

masalah lokasi pameran, stand pameran yang strategis, prospek tempat 

pameran (apakah tempat tersebut sering didatangi pengunjung atau tidak), 

promosi yang benar-benar harus semenarik mungkin untuk menarik 

konsumen mampir ke stand Fiorella Clay, dan masih banyak lagi yang 

harus diperhatikan oleh Fiorella Clay dalam mengikuti pameran-pameran. 
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2. Mengoptimalikan berbagai media sebagai media promosi 

Fiorella Clay mungkin sudah melakukan ini sejak awal usaha ini berdiri, 

namun Fiorella Clay harus menambah lagi promosi-promosi misalnya 

dengan membuat website pribadi, situs jual online (Tokopedia, Lazada, 

Shopee, dll) sehingga pelanggan-pelanggan yang berada di luar Semarang 

juga dapat membeli produk Fiorella Clay. Fiorella Clay masih 

menggunakan lingkup kecil dari media sosial dan belum mengoptimalkan 

peran media sosial sebagai alat transaksinya. Hal ini sangat penting agar 

Fiorella Clay tidak hanya dikenal di Semarang namun juga di luar 

Semarang bahkan sampai ke luar negeri. 

3. Meningkatkan pelayanan yang diberikan kepada konsumen 

Fiorella Clay karena masih termasuk dalam kategori temporary 

competitive advantage, maka pelayanan sebaiknya ditingkatkan dengan 

keramahan karyawan dan kesopanan kepada konsumen. Mimsalnya 

melalui training.  

4. Memilih suplier terbaik 

Fiorella Clay dapat menambah suplier 3 atau 4 suplier dan tidak hanya 2 

suppliernya. 

5. Meningkatkan  pengaturan SDM 

Fiorella Clay karena masih termasuk dalam kategori temporary 

competitive advantage, maka meningkatkan manajemen SDM di 

perusahaannya sehingga MSDM semakin baik. 

 


