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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan analisis mengenai strategi pengembangan bisnis Akon Audio, 

maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 

1. Mengacu pada hasil analisis, berdasarkan bobot pada matriks IFAS dan 

EFAS, didapatkan skor pada IFAS adalah sebesar 3,21 dan nilai EFAS 

sebesar 3,28 sehingga didapatkan hasil strategi berdasarkan kuadran I 

matriks Internal-Eksternal, maka dapat disimpulkan bahwa strategi 

pengembangan bisnis yang digunakan oleh Akon Audio adalah strategi 

tumbuh dan bangun (build and growth) yaitu strategi intensif dengan 

melakukan penetrasi pasar, pengembangan pasar dan pengembangan 

produk. 

2. Berdasarkan matriks SWOT akan menghasilkan strategi SO, WO, ST, dan 

WT sebagai alternative sebagai berikut : 

a. Strategi S-O dengan melakukan ekspansi merk dengan merk Sios 

Revolution, penetrasi segmen anak muda dengan memasarkan 

speaker wireless melalui kerja sama dengan berbagai outlet di 

universitas.  

b. Strategi W-O yaitu membuka toko di mall untuk menjaring 

pelanggan dari segmen pasar baru yang suka berbelanja di mall 

yaitu masyarakat modern yang suka membeli elektronik di mall 
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dan pemasaran secara online dengan menggunakan media sosial 

Facebook dan Instagram.  

c. Strategi S-T dengan peningkatan kompetensi karyawan teknis agar 

tetap dapat mengikuti perkembangan audio dengan memberikan 

pelatihan bagi karyawan dengan mengikuti seminar teknologi 

terbaru dan mengimport salah satu merk speaker, memegang 

lisensi sebagai distributor tunggal dan mensupply ke pesaing.  

d. Strategi W-T yaitu mulai menggunakan internet dan media sosial 

(Instagram dan Facebook) untuk memberikan informasi kepada 

pelanggan maupun calon konsumen mengenai produk dan jasa 

Akon Audio dan selalu melakukan update kepada pelanggan 

mengenai produk-produk audio terbaru yang tersedia di Akon 

Audio dan meningkatkan harga untuk memberikan kesan premium 

pada produk dan layanan Akon. 

 

5.2 Saran 

Setelah dilakukan analisis dan kesimpulan, maka direkomendasikan 

beberapa saran yang dapat digunakan sebagai pertimbangan perusahaan untuk 

strategi pengembangan bisnis Akon Audio saat ini dan di masa yang akan datang 

adalah sebagai berikut : 

1. Akon Audio sebaiknya mulai melakukan riset terhadap trend pasar dan 

market audio yang berkembang saat ini, sehingga mampu memperkirakan 

dengan tepat trend audio saat ini, dan tidak tertinggal dengan pesaing. 
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2. Banyaknya pesaing baik baru maupun lama membuat Akon Audio 

sebaiknya mampu mempertahankan kualitas audio yang dihasilkannya, 

pemasangan dengan presisi tinggi dan tidak terpancing untuk ikut 

melakukan penurunan harga sehingga citra Akon Audio sebagai penyedia 

audio berkualitas tetap terjaga.  

3. Strategi yang digunakan oleh Akon Audio sebaiknya adalah dengan 

melakukan ekspansi merk dengan merk Sios Revolution hal ini dilakukan 

untuk memenuhi kebutuhan pasar akan speaker yang berkualitas namun 

dengan harga lebih terjangkau. 

4. Strategi lain yang perlu dilakukan oleh Akon Audio adalah meningkatkan 

penetrasi segmen anak muda dengan memasarkan speaker wireless melalui 

kerja sama dengan berbagai outlet di universitas 

5. Akon Audio juga perlu memberikan pelatihan bagi karyawan dengan 

mengikuti seminar teknologi terbaru untuk meningkatkan kompetensi 

teknis karyawan sehingga karyawan mampu meningkatkan 

kemampuannya dalam memasang audio dengan presisi tinggi. 


