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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa tahapan dalam 

perencanaan strategi untuk Diamond Journey Network Semarang meliputi 3 

tahapan yaitu: 

a. Tahap Masukan (Input Stage) 

Tahap masukan adalah tahap untuk mengumpulkan informasi yang 

diperlukan untuk penyusunan rencana strategis DJN. Tahapan ini 

mengumpulkan informasi berupa visi, misi, value DJN, dan melakukan 

identifikasi dan analisis faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal 

DJN. 

b. Tahap Pencocokan (Matching stage) 

Tahapan ini untuk memunculkan berbagai strategi alternatif yang dapat 

dilakukan DJN sesuai dengan informasi yang diperoleh dari tahap input. 

Analisis dilakukan dengan menggunakan matriks Internal-eksternal (IE), 

dan Matriks SWOT.  

c. Tahap Pengambilan keputusan (Decision making stage) 

Tahap pengambilan keputusan adalah tahap akhir untuk menentukan 

strategi prioritas dari berbagai alternatif strategi yang muncul. Tahap akhir 

ini menggunakan analisis QSPM untuk menentukan strategi prioritas. 

Setelah strategi prioritas ini dipilih, maka disusun rencana strategis bagi 

DJN.  
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Strategi prioritas bagi DJN adalah strategi penetrasi pasar. Atas dasar prioritas 

strategi diatas, maka dihasilkan rencana strategis bagi DJN untuk jangka waktu 3 

tahun yang terbagi menjadi 2 tahapan yaitu tahap membangun di tahun pertama 

dan kedua, kemudian tahap berkembang di tahun ketiga. Terdapat 2 corporate 

strategy yaitu penetrasi pasar dan pengembangn produk dengan diturunkan ke 

dalam 4 fungsional manajemen yang dipilih yaitu:  

1. Pemasaran 

Di bidang pemasaran, tujuan yang ingin diraih adalah memperluas pangsa 

pasar sekaligus mengupayakan agar brand DJN dikenal luas, meningkatkan 

kualitas produk dan menambah portofolio produk DJN, dan membangkitkan 

suatu destinasi yang potensial yang belum banyak dikenal untuk menjadi 

tujuan wisata. Untuk itu dipilih 3 strategi yaitu inovasi produk DJN, 

integrated marketing communication, dan pemasaran destinasi wisata. Strategi 

integrated marketing communication merupakan strategi penetrasi pasar, 

sedangkan inovasi produk dan pemasaran destinasi wisata masuk ke dalam 

strategi pengembangan produk. 

2. Sumber Daya Manusia 

Di bidang SDM, tujuan yang ingin dicapai adalah peningkatan kinerja guide 

dan kinerja perusahaan, serta penambahan anggota untuk peningkatan kualitas 

layanan. Strategi yang dihasilkan adalah training and development, rekrutmen, 

dan perbaikan sistem kerja. Perbaikan sistem kerja dihasilkan untuk 

mendukung strategi penetrasi pasar, sedangkan training and development, 

rekrutmen, mendukung strategi pengembangan produk.  
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3. Operasional  

Tujuan yang ingin dicapai adalah menjadi perusahaan dengan service 

excellent. Untuk dapat mencapai tujuan ini, strategi yang dilakukan adalah 

memberikan service terbaik dan mengedepankan pelayanan secara personal. 

Strategi bidang operasional ini mendukung strategi pengembangan produk.  

4. Keuangan 

Tujuan di bidang keuangan adalah untuk meningkatkan laba, maka strateginya 

adalah dengan melakukan efisiensi biaya agar dana dapat digunakan untuk 

kegiatan penetrasi pasar.  Tujuan lain dalam bidang keuangan ini adalah agar 

perusahaan dalam mengalokasikan dan mengelola keuangan dimasa depan 

adalah tepat, maka perlu strategi membuat perencanaan keuangan yang 

matang. Fokus perencanaan keuangan DJN dalam tahun pertama, kedua, dan 

ketiga adalah untuk melakuakan kegiatan penetrasi pasar, sehingga proporsi 

alokasi dana untuk kegiatan promosi haruslah lebih besar dibanding untuk 

kegiatan pengembangan produk. 

5.2. Saran  

Saran-saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Sehubungan DJN merupakan perusahaan jasa, maka aspek marketing harus 

lebih dikuatkan. Aspek marketing ini antara lain:  

a. Dari sisi produk, DJN harus terus meningkatkan kualitas dari paket-paket 

wisata yang ada. Terus berinovasi memunculkan kemasan-kemasan 

dalam paket wisatanya dengan mengedapankan kemasan unik dan 

menarik.  



114 
 

b. Dari sisi harga, DJN harus tetap memposisikan produknya sebagai paket 

wisata yang berkualitas sehingga harganya pun dibuat sedikit lebih 

mahal. Harga paket DJN minimal haruslah meraih keuntungan sebesar 

30% dari biayanya.  

c. Dari segi promosi, untuk penerapan rencana strategis dalam penelitian ini, 

apabila dana yang digunakan masih terbatas, maka strategi promosi dapat 

difokuskan terlebih dahulu terutama untuk membuat suatu desain brosur 

denngan paket-paket wisata yang sudah ada, dan gambaran kegiatan tour 

bersama DJN. Hal ini penting karena dapat membantu saat memberikan 

penawaran kepada calon konsumen. 

d. Dari sisi proses, DJN dalam merespon konsumen haruslah dipercepat, 

seperti ketika ada konsumen yang meminta proposal rundown acara, 

perhitungan biaya. Proses respon terhadap konsumen ini apabila dalam 

hari kerja, senin-jumat, tidaklah boleh lebih dari 1 hari bahkan apabila 

dalam jam kerja, haruslah dalam 2-5 jam harus ada respon.   

e. Dari sisi people, DJN harus terus meningkatkan kualitas guide dengan 

memberikan materi-materi tentang budaya, sejarah, dan berbagai 

destinasi wisata yang ada. 

2. Bagi pemerintah, pemerintah harus lebih mendukung gerakan pelestarian aset-

aset bersejarah, seperti bangunan bersejarah, kebudayaan, keseniaan. Hal ini 

karena banyak bangunan yang memiliki nilai-nilai sejarah rusak, tidak terawat, 

atau bahkan dirobohkan dan digantikan bangunan baru. Pemerintah sebaiknya 

membuat kebijakan untuk pelestarian bangunan bersejarah ini agar tidak 



115 
 

dirobohkan dan dialihfungsikan, atau dirubah total. Bangunan bersejarah 

apabila ingin dirubah atau direnov haruslah tanpa menghilangkan nilai 

sejarahnya. Pemerintah juga harus menggalakan pembangunan dan 

pemeliharanaan infrastruktur/fasilitas untuk penunjang perkembangan 

pariwisata ini seperti gedung-gedung kesenian, jalan, dan sarana transportasi.  

3. Bagi para penggerak budaya, haruslah lebih giat melakukan gerakannya. 

Penggerak budaya ini harus juga melibatkan generasi muda karena generasi 

mudalah yang akan melanjutkan gerakan mereka kelak, agar jangan sampai 

budaya dan nilai-nilai ini putus di satu generasi. Kesulitannya adalah budaya 

dianggap tidak menarik bagi anak muda, sehingga solusinya adalah agar ada 

inovasi dengan mengemas budaya dengan lebih menarik dan modern tanpa 

menghilangkan nilai-nilai di dalamnya.   

4. Bagi para pengelola destinasi wisata, haruslah lebih menjaga dan merawat sisi 

estetika dari destinasi yang dikelola. Sisi estetika ini seperti kebersihan dan 

kerapian tempat. Banyak tempat-tempat wisata di Semarang dan kota-kota 

lainnya yang masih kotor. Hal ini sangat disayangkan, mengingat apabila 

tempatnya bersih, nyaman, dan aman, wisatawan akan tertarik untuk datang 

berkunjung.  

 

 

 

 




