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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Dalam penelitian ini, peneliti melibatkan empat orang informan yang 

merupakan bagian utama dalam TB. Surya Jaya dengan melakukan 

wawancara secara personal untuk menganalisis lingkungan internal dan 

eksternal TB. Surya Jaya. Dengan analisis lingkungan secara internal dan 

eksternal serta menggunakan matriks QSPM yang dilakukan dengan diskusi 

bersama dapat menentukan strategi intensif yang tepat untuk TB. Surya Jaya 

Semarang. Strategi intensif meliputi tiga strategi yaitu penetrasi pasar, 

pengembangan pasar, dan pengembangan produk. Perolehan hasil yang 

didapatkan dari analisis bahwa strategi yang terbaik untuk dilakukan oleh TB. 

Surya Jaya yaitu dengan melakukan pengembangan pasar. Hal ini terlihat dari 

perolehan total daya tarik yang tertera pada matriks QSPM untuk penetrasi 

pasar di 5,41, untuk pengembangan pasar di 6,59 dan pengembangan produk 

di 4,32, sehingga yang lebih dominan dari ketiga strategi intensif tersebut 

yaitu pengembangan pasar. 

Pada implementasinya, TB. Surya Jaya perlu melakukan beberapa hal 

mulai dari survei saluran distribusi yang baik, cepat, dan terpercaya untuk 

pengiriman ke wilayah Jawa Timur dan Jawa Barat, tenaga pemasar dari TB. 

Surya Jaya mulai dijalankan ke area Jawa Timur dan Jawa Barat, perhitungan 

modal untuk melakukan pengembangan pasar, persiapan kapasitas 
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penampungan barang besi untuk persediaan barang besi, terus melihat 

peluang dalam bidang properti yang terus berkembang di wilayah Jawa. 

 

5.2 Saran 

Dari hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, adapun saran 

untuk TB. Surya Jaya yaitu dengan terus mengembangkan apa yang telah 

dimiliki saat ini, selalu mengoreksi dan mengevaluasi hasil kinerja, bahkan 

setelah dilakukannya pengembangan pasar di wilayah Jawa Timur dan Jawa 

Barat. Melihat terus peluang yang dapat diambil dan memperkuat perusahaan 

seperti yang telah dilakukan dengan adanya peluang kebutuhan mengenai hal 

properti yang setiap orang membutuhkannya. TB. Surya Jaya sebaiknya 

melakukan efisiensi dalam hal biaya yang dikeluarkan untuk menanggapi 

pengembangan pasar seperti lebih teliti dalam persediaan barang yang harus 

diambil dan merupakan barang yang laku terjual. TB. Surya Jaya diharapkan 

lebih selektif dalam pemilihan barang untuk dipasarkan. Pemahaman 

mengenai pola kehidupan dari masing-masing daerah perlu lebih diperhatikan 

dan dipelajari untuk lebih mengerti masalah barang apa yang dibutuhkan oleh 

masing-masing kota. Adanya pola kehidupan yang berbeda dari masing-

masing daerah membuat TB. Surya Jaya harus lebih selektif dalam pemilihan 

barang yang akan dibeli untuk persediaan dan yang dipasarkan. 

TB. Surya Jaya juga sebaiknya tetap menjaga kepercayaan yang telah 

diberikan oleh para konsumennya. Adanya program-program yang diberikan 

dengan pengambilan dalam kuantitas tertentu akan diberikan penambahan 
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barang secara gratis akan lebih menunjang konsumen agar tidak jenuh dengan 

sistem penjualan yang seperti biasanya saja. Dengan program yang baru 

tersebut diharapkan konsumen lebih tertarik dan senang untuk berbelanja di 

TB. Surya Jaya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




