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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan kepada PT. Abadi 

Nawatama, maka dapat disimpulkan bahwa Indentifikasi faktor-faktor 

kesuksesan PT. Abadi Nawatama adalah sebagai berikut : 

1. Kesuksesan PT. Abadi Nawatama di dukung oleh keluarga yaitu 

dengan memberikan informasi mengenai kelengkapan varian 

barang, dan memberikan saran, berperan aktif dalam operasional 

usaha. Hal ini dapat dilihat dari hasil rata-rata skor yang tinggi, 

sehingga membuktikan bahwa anggota keluarga mendukung 

kesuksesan PT. Abadi Nawatama. 

2. Kesuksesan PT. Abadi Nawatama dapat dilihat dari sejauh mana 

jaringan sosial yang dimiliki oleh pemilik yaitu pemilik memiliki 

jaringan sosial yang baik, walaupun pemilik tidak mengikuti 

organisasi pengusaha, namun hubungan baik yang dimiliki pemilik 

dengan sesama pengusaha, karyawan, konsumen, dan supplier 

dengan saling bertukar pikiran, bercanda dengan karyawan dan 

bersikap ramah dengan konsumen dapat membuat PT. Abadi 

Nawatama sukses. 
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3. Kesuksesan PT. Abadi Nawatama dapat dilihat dari sejauh mana 

motivasi dari dalam diri pemilik yaitu pemilik memiliki motivasi 

internal yang tinggi. Pemilik memiliki sifat tidak pernah menyerah 

dalam menghadapi masalah, memiliki semangat dan komitmen 

untuk mencapai kesuksesan, sehingga PT. Abadi Nawatama 

semakin berkembang. 

 

4. Kesuksesan PT. Abadi Nawatama dapat dilihat dari penggunaan 

teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan dalam 

menjalankan usaha. Dalam menjalankan usahanya PT. Abadi 

Nawatama menggunaan teknologi komunikasi seperti komputer, 

gadget dan hanphone. Selain itu PT. Abadi Nawatama juga 

menggunakan media komunikasi seperti BBM, WA, Email untuk 

mempermudah proses penjualan dan pembelian. Namun untuk 

promosi, PT. Abadi Nawatama tidak menggunakan media internet. 

 

 

5.2 Saran 

      Saran peneliti yang dapat disampaikan kepada PT. Abadi Nawatama 

adalah sebagai berikut: 

1.   Pemilik PT. Abadi Nawatama sebaiknya selalu mempertahankan 

dukungan keluarga yang sudah diberikan selama ini. Menerima 

dan melakukan saran yang di berikan keluarga, karena saran yang 

diberikan keluarga untuk membangun PT. Abadi Nawatama 
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menjadi lebih berkembang. Dari pihak keluarga sebaiknya juga 

tetap memberikan dukungan untuk pemilik PT. Abadi Nawatama 

agar usaha semakin berkembang. 

2.  Pemilik PT. Abadi Nawatama lebih baik mengikuti organisasi 

pengusaha. Dengan mengikuti organisasi pengusaha, pemilik 

dapat menambah pengetahuan dibidang bisnis dan dapat berbagi 

pengalaman dan pandangan mengenai bisnis dengan pengusaha 

lain. Sebaiknya pemilik juga mempertahankan dan meningkatkan 

hubungan baik dengan teman sesama pengusaha, karyawan, 

konsumen, dan supplier agar dapat mendapat informasi mengenai 

barang baru, menciptakan suasana kerja yang ramah antara 

pemilik dan karyawan, konsumen puas dengan pelayanan yang 

ada, supplier dapat memberikan diskon khusus kepada pemilik. 

3.  Pemilik PT. Abadi Nawatama sebaiknya mempertahankan sifat 

semangat dan tidak mudah menyerah dalam menghadapi masalah, 

cepat menemukan solusi saat ada masalah. Mempertahankan 

komitmen untuk mencapai kesuksesan. Pemilik memiliki 

keinginan untuk memasukkan merknya ke swalayan di Semarang, 

sebaiknya hal ini segera diwujudkan. 

4. Pemilik PT. Abadi Nawatama sebaiknya menggunakan media 

internet untuk melakukan promosi, karena pesaing PT. Abadi 

Nawatama yang banyak. Dengan banyaknya pesaing seharusnya 
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PT. Abadi Nawatama lebih memperbanyak promosi, terutama 

menggunaka media internet, karena saat ini internet sangat 

berpengaruh dalam meningkatkan penjualan sebuah bisnis. 

Dengan melakukan promosi menggunakan media internet PT. 

Abadi Nawatama akan semakin dikenal oleh banyak orang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


