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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan beberapa hal keunggulan 

bersaing jika dilihat dari penyesuaian produk, kualitas produk dan desain kemasan 

produk adalah dari ketiga faktor yang diteliti, ada 2 faktor yang berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap keunggulan bersaing yaitu kualitas produk dan penyesuaian 

produk. Sedangkan desain produk memiliki pengaruh negatif tetapi tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap keunggulan bersaing. Dari ketiga faktor 

tersebut, dapat disimpulkan sebagai berikut : 

a. Penyesuaian Produk (X1) berpengaruh positif signifikan terhadap 

Keunggulan Bersaing (Y). Untuk mencapai keunggulan bersaing, hendaknya 

PT. XYZ lebih fokus dalam meningkatkan kualitas produk dengan 

memperhatikan parameter-parameter utama bahan baku yang diperlukan oleh 

pelanggan.  

b. Kualitas Produk (X2) berpengaruh positif signifikan terhadap Keunggulan 

Bersaing (Y). Faktor kualitas produk yaitu dengan membuat produk yang 

sesuai dengan kebutuhan pelanggan tanpa mengesampingkan peraturan 

BPOM dan SNI. Faktor kualitas produk ini tidak dapat diabaikan dan menjadi 

fokus bagi PT. XYZ dalam mengembangkan perusahaan. 

c. Desain Kemasan Produk (X3) berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap 

Keunggulan Bersaing (Y). Adanya desain khusus sesuai dengan permintaan 

pelanggan tidak signifikan memberikan keunggulan bersaing di PT. XYZ. 
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Disamping itu, frekuensi tanggapan pelanggan terhadap desain kemasan 

memiliki angka terendah dibandingkan faktor lainnya. PT. XYZ hendaknya 

tidak terlalu fokus dalam menciptakan kemasan yang menggunakan kode 

khusus, kecuali untuk beberapa pelanggan yang memberikan berkenan untuk 

mengeluarkan biaya lebih untuk permintaan tersebut. 

 

5. 2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, nilai terendah ditemukan dalam faktor desain 

kemasan, yaitu pernyataan produk mampu memberikan daya tarik dari desain 

kemasannya. Faktor tersebut tidak membuat pelanggan untuk memilih produk dari 

PT. XYZ, karena kebutuhan pelanggan pada dasarnya adalah kualitas produk yang 

baik, yang mampu memenuhi kebutuhan pelanggan dalam produksinya. Pelanggan 

tidak memperhatikan desain kemasan, kecuali untuk perusahaan-perusahaan yang 

mengutamakan kerahasiaan produk yang digunakannya. Oleh karena itu, hendaknya 

PT. XYZ lebih fokus pada kedua faktor yang lain, yaitu penyesuaian produk dan 

kualitas produk, juga lebih inovatif lagi dalam menciptakan produk-produk baru 

yang sesuai dengan kebutuhan pasar. 

Tren pasar saat ini adalah adanya food service seperti stan-stan kopi, makanan 

siap saji, dan di restauran/warung makan yang menyajikan menu internasional, 

dimana tidak diperlukan desain kemasan khusus untuk masuk ke bisnis food service 

ini. Ukuran kemasan standar yang disediakan oleh PT. XYZ adalah 25kg dan banyak 

permintaan dari pelanggan untuk ukuran kemasan yang lebih kecil. Oleh karena itu, 

peluang untuk menjalankan bisnis ini cukup menjanjikan, yaitu dengan menyediakan 
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produk dengan ukuran kemasan yang lebih kecil namun tidak mengubah fungsi dan 

kualitas dari produk tersebut. 

Salah satu keunggulan yang dimiliki oleh PT. XYZ adalah mengerti dan 

memahami peraturan yang berlaku di BPOM dan SNI yang terkadang pelanggan 

tidak mengetahuinya. Oleh karena itu, PT. XYZ sebaiknya menyediakan tim khusus 

yang membantu pelanggan dalam pendaftaran produk baru, sehingga dapat 

mempercepat pelanggan dalam mengeluarkan produk baru. 

Hasil penelitian ini agar dapat di aplikasikan untuk industri lain diluar 

industri makanan, seperti dalam industri tekstil, paint & coating, dan industri-industri 

non food lainnya. Untuk peneliti selanjutnya juga dapat meneliti faktor-faktor lain 

yang dapat mempengaruhi keunggulan bersaing seperti harga produk, jenis promosi, 

dan sebagainya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


