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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan  

Dari hasil matriks Internal-Eksternal toko elektronik Irama Mas berada di 

kolom V sehingga dapat dikendalikan dengan Hold and Maintain. Pada posisi 

tersebut strategi yang dapat dilakukan adalah dengan strategi market 

penetration dan product development. Penetrasi pasar (market penetration) 

adalah suatu strategi yang mengusahakan peningkatan pangsa pasar untuk 

produk dan jasa yang ada di pasar saat ini dengan upaya-upaya pemasaran yang 

lebih besar. Sedangkan pengembangan produk adalah strategi yang digunakan 

untuk meningkatkan penjualan dengan cara memperbaiki atau memodifikasi 

produk atau jasa yang ada saat ini. Dari hasil Matriks IE dan analisis strtaegi 

SWOT yang dilakukan pada penelitian ini, maka strategi alternatif yang dapat 

digunakan oleh toko elektronik Irama Mas adalah, sebagai berikut : 

1. Meningkatkan pelayanan serta pemasaran toko elektronik Irama Mas. 

2. Meningkatkan sistem seleksi perekrutan karyawan yang sesuai di bidangnya 

dan melakukan pelatihan karyawan secara rutin setiap bulannya. 

3. Memperbaiki sistem pengiriman barang. 
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5.2 Saran  

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan di toko elektronik Irama Mas, berikut 

adalah saran yang dapat diberikan kepada toko elektronik Irama Mas : 

1. Peningkatan pelayanan dengan mendengarkan kritik dan saran dari konsumen 

serta penambahan biaya pemasaran baik dari media cetak maupun media 

internet bisa dilakukan untuk mengundang sekaligus memperkenalkan toko 

elektronik Irama Mas kepada calon konsumen-konsumen baru. Membuat 

promo menarik dengan harga yang lebih murah dibandingkan pesaing serta 

pengenalan produk-produk dengan teknologi baru dan bekerja sama dengan 

layanan pemasaran baik dari media cetak seperti koran, banner, brosur, dan 

media visual seperti iklan di radio, selain itu dapat juga melakukan pemasaran 

iklan tentang promo tersebut menggunakan jejaring sosial seperti facebook, 

instagram, dan melalui media online lainnya. Selain itu pemasaran dengan 

membuka pameran elektronik dapat dilakukan toko elektronik Irama Mas untuk 

mengundang serta memperkenalkan toko elektronik Irama Mas kepada 

konsumen-konsumen baru. 

2. Toko elektronik Irama Mas perlu memperbaiki sistem seleksi terhadap 

karyawan untuk mengurangi tingginya tingkat turnover karyawan. Hal yang 

dapat dilakukan oleh toko elektronik Irama Mas adalah merekrut karyawan 

yang sesuai dengan bidang pekerjaannya, karyawan yang berpengalaman akan 

lebih mudah beradaptasi dengan karyawan lain, dan usahakan mencari orang 

yang mau bekerja karena kebutuhan bukan karena ingin mencari pengalaman. 
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Selain itu keryawan yang berpengalaman biasanya sudah mengerti tentang 

produk yang dijualnya sehingga toko elektronik Irama Mas tidak perlu 

mengajari karyawan baru terlalu lama, selain itu karyawan yang berpengalaman  

sudah mengetahui karakter-karakter konsumen dengan demikian konsumen 

akan merasa lebih puas dengan pelayanan karyawan. 

3. Selain peningkatan karyawan toko Irama Mas perlu meningkatkan jasa 

pengiriman barangnya. Toko elektronik Irama Mas perlu membuat manajemen 

pengiriman barang sendiri dengan tujuan untuk mengurangi tingkat complaint 

konsumen terhadap lamanya brang yang dikirim. Adapun cara lain yang dapat 

dilakukan dengan pemilihan jalur pengiriman yang sejalan / memiliki tujuan 

yang sama atau berdekatan dari lokasi pengiriman yang satu dengan pengiriman 

berikutnya. Sebelum barang akan dikirim bagian pengiriman menghubungi 

konsumen untuk memastikan konsumen berada ditempat tujuan pengiriman dan 

barang segera dikirim. 

 

 

 

 

 


