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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan  

Bedasarkan hasil pengolahan data, maka dapat disimpulkan : 

1. Berdasarkan hasil perhitungan matriks Internal-Eksternal, maka didapatkan 

hasil bahwa Cartenz Store memiliki nilai pada posisi V yang menunjukkan 

bahwa strategi yang dilakukan oleh Cartenz Store adalah strategi hold and 

maintain dengan cara penetrasi pasar yaitu untuk memperdalam pasar sasaran 

dari produk Cartenz Store untuk menjaga loyalitas dari pelanggan setia dan 

pengembangan produk karena perlunya variasi produk untuk memberikan 

tambahan pilihan bagi pelanggan. 

2. Dari hasil analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat) 

didapatkan alternatif strategi yaitu  

a. Strategi S-O yaitu kontrak kerjasama ekslusif dengan komunitas 

adventure (pendaki gunung) untuk menjadi supplier tetap dalam 

project barang jadi dan custom  komunitas adventure 

b. Strategi W-O yaitu membuat progam bulanan event promosi, dan 

menambah persediaan produk outdoor dengan berbagai variasi 

(model dan jenis) 

c. Strategi S-T yaitu memanfaatkan media sosial (onlineshop) dengan 

menerapkan sistem pre-order serta memberikan potongan harga pada 

pembelian jumlah produk tertentu dan meningkatkan kualitas 

pelayanan dengan memberikan pelatihan produk knowledge kepada 

karyawan 

d. Strategi W-T yaitu penyediaan produk outdoor yang sudah terbukti 

memiliki standarisasi. 
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3. Dari hasil analisis QSPM (Quantitative Strategy Planning Matrix) ditentukan 

ranking dari keenam strategi alternatif tersebut. Prioritas utama dari analisis 

QSPM yaitu menambah persediaan produk outdoor dengan berbagai 

variasi(model dan jenis) dengan total daya tarik 6,34. Strategi alternatif 

berikutnya adalah menambah jumlah persediaan hanya pada produk outdoor 

yang sudah terbukti memiliki standarisasi kemudian kontrak kerjasama 

ekslusif dengan komunitas adventure (pendaki gunung) untuk menjadi 

supplier tetap dalam project barang jadi dan custom  komunitas adventure 

tersebut. Strategi selanjutnya adalah memanfaatkan media sosial 

(onlineshop) dengan menerapkan sistem pre-order serta memberikan 

potongan harga pada pembelian jumlah produk tertentu. Strategi prioritas 

kelima adalah meningkatkan kualitas pelayanan  dengan memberikan 

pelatihan produk knowledge kepada karyawan. Strategi terakhir adalah 

Membuat progam bulanan  event promosi. 

 

5.2 Saran  

Saran yang dapat diberikan yaitu menambah persediaan produk  outdoor dengan 

berbagai variasi (model dan jenis) sebagai contohnya adalah jaket parasite, tas 

gunung, dan sandal gunung. Strategi ini bertujuan untuk mempertahankan dan 

menjaga peluang – peluang yang ada seperti minat konsumen terhadap produk 

outdoor sebagai trend dan fashion lalu adanya minat komunitas adventure yang 

loyal pada produk outdoor cartenz store. Dengan menambah persediaan produk 

dengan berbagai variasi (model dan jenis), maka akan membuat pelanggan tetap 

loyal terhadap produk outdoor. 

 

 


