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BAB V 

PENUTUP 

5.1 KESIMPULAN 

Apotek Alam Sehat adalah sebuah apotek yang telah berdiri selama 16 tahun dan 

memiliki lokasi yang kurang strategis karena tidak terletak di pinggir jalan besar. Memiliki 

lokasi yang kurang strategis tidak membuat apotek Alam Sehat kalah bersaing dengan 

apotek-apotek sekitar lainnya. Namun, selama setahun terakhir, pendapatan kotor apotek 

Alam Sehat cenderung mengalami penurunan. Berdasarkan analisis lingkungan eksternal 

dan internal, didapatkan nilai EFE sebesar 3,3 dan nilai IFE sebesar 2,86. Berdasarkan 

nilai EFE dan IFE yang didapat, diketahui posisi apotek Alam Sehat pada matriks IE 

adalah pada kuadran II yang berarti apotek Alam Sehat berada pada kuadran tumbuh dan 

membangun, sehingga strategi yang cocok untuk diterapkan adalah strategi intensif yang 

terdiri dari strategi pengembangan produk, pengembangan pasar, dan penetrasi pasar. 

Berdasarkan analisis matriks perencanaan strategi kuantitatif (QSPM) ditemukan bahwa 

strategi yang paling cocok diterapkan adalah strategi pengembangan pasar. Dengan 

penerapan strategi tersebut, promosi untuk lebih mengenalkan keberadaan apotek Alam 

Sehat harus dijalankan. Promosi dapat dilakukan melalui pemasangan board nama apotek 

Alam Sehat di depan gang dan juga melalui promosi baik secara berbayar maupun tidak di 

media sosial. Media sosial yang dapat digunakan adalah seperti iklan instagram dan 

facebook berbayar dengan kriteria audience mulai dari yang berusia 20 tahun dan tinggal 

di area Semarang. Pemilihan pilihan ini karena sekarang ini masyarakat lebih banyak 

mengakses kedua media sosial tersebut. Alasan pemilihan mulai usia 20 tahun untuk 

audience yang dapat melihat iklan tersebut adalah dengan pertimbangan seseorang di usia 

20 mulai mandiri dan menentukan pilihan pembelian sendiri. Selain itu, audience yang 

melihat iklan tersebut adalah masyarakat yang tinggal di Semarang karena apotek Alam 

Sehat berlokasi di area Semarang dan untuk saat ini ingin melakukan pengembangan pasar 

di area Semarang. Apotek Alam Sehat harus senantiasa meningkatkan pelayanannya. 

Mendaftar menjadi seller obat bebas saja di situs belanja online juga dapat dilakukan oleh 

apotek Alam Sehat agar dapat memperluas pasarnya dan sekaligus sebagai media promosi 

bagi apotek Alam Sehat agar lebih dikenal masyarakat luas. Karyawan apotek Alam Sehat 

harus dapat bekerja secara ramah, cepat, dan tepat dalam melayani pembeli agar mereka 

merasa puas dan kembali sebagai pelanggan. Selain itu pemantauan stok barang harus 

lebih diperhatikan agar pembeli dapat langsung mendapatkan obat yang dibutuhkan. 
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Penggunaan sistem komputerisasi dalam penyetokan barang dapat dipertimbangkan oleh 

apotek Alam Sehat sebagai solusi untuk pemantauan stok semua barang secara lebih 

akurat. Selain itu, sistem komputerisasi juga dibutuhkan untuk keperluan update dan 

ketepatan harga. 

5.2 SARAN 

Berdasarkan kesimpulan di atas, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan 

untuk apotek Alam Sehat. Saran pertama adalah kegiatan promosi perlu dilakukan agar 

apotek Alam Sehat dapat lebih dikenali oleh masyarakat luas. Promosi tersebut dapat 

dilakukan dengan pemasangan board nama apotek di depan gang agar masyarakat yang 

melewati jalan di depan gang menjadi mengetahui akan keberadaan apotek Alam Sehat. 

Selain itu, promosi melalui media sosial baik yang berbayar maupun tidak juga dapat 

dilakukan. Media sosial yang dapat digunakan adalah iklan instagram dan facebook 

berbayar dengan sasaran audience yang merupakan calon pembeli potensial bagi apotek 

Alam Sehat. 

Saran kedua adalah perlu dipertimbangkannya pemanfaatan teknologi untuk 

peningkatan pelayanan apotek. Pemanfaatan teknologi yang dapat diterapkan adalah 

penggunaan sistem komputerisasi untuk penyetokan barang. Dengan menggunakan sistem 

komputerisasi, informasi mengenai stok barang di apotek Alam Sehat akan lebih akurat 

sehingga akan semakin memperkecil kemungkinan kehabisan barang namun tidak 

ketahuan. Selain itu, sistem komputerisasi juga dapat digunakan untuk input data daftar 

harga sehingga memudahkan apotek Alam Sehat untuk terus update mengenai kenaikan 

harga dan juga meningkatkan keakurasian pemberian harga pada pembeli.  

Saran ketiga adalah perlunya penyediaan modal untuk kebutuhan promosi dan juga 

pemanfaatan teknologi. Promosi dan pemanfaatan teknologi yang akan dijalankan pasti 

akan membutuhkan biaya lebih. Maka, perlu diadakan penyediaan modal lebih untuk 

menjalankan kedua hal tersebut. Penambahan modal dapat dilakukan dengan penambahan 

modal langsung dari para pemilik maupun pengalokasian keuntungan yang lebih setiap 

bulannya untuk pengembangan promosi dan pengembangan fasilitas IT yang dibutuhkan 

oleh apotek Alam Sehat seperti uraian saran sebelumnya di masa mendatang. 

Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam mendapatkan data karena apotek Alam 

Sehat belum menggunakan sistem komputerisasi. Penelitian selanjutnya dapat 

menggunakan objek penelitian yang telah menggunakan fasilitas IT dalam 

pengoperasiannya agar mendapatkan data yang lebih akurat. Selain itu, penelitian 

selanjutnya dapat dilakukan pada apotek yang menghadapi permasalahan yang sama 
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namun memiliki kondisi lingkungan internal dan eksternal yang berbeda dengan apotek 

Alam Sehat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


