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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan analisis mengenai strategi bisnis air isi ulang Ciqua, maka 

dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 

1. Mengacu pada hasil analisis, berdasarkan matriks SWOT akan 

menghasilkan strategi sebagai alternative sebagai berikut : 

a. Ekspansi wilayah dan target jangkauan pasar Ciqua 

b. Menambah kapasitas produksi air isi ulang Ciqua untuk mensupply 

pabrik dan wilayah lain 

c. Mempromosikan air isi ulang Ciqua dengan cara door to door sales 

di perumahan 

d. Mempertahankan profesionalitas karyawan dan kualitas pelayanan 

untuk menangkal hoaks 

e. Display proses air isi ulang bagi konsumen yang meragukan kualitas 

dari Ciqua 

2. Berdasarkan hasil perhitungan dari matriks QSPM, dapat diketahui 

alternative strategi mana yang dianggap terbaik bagi Air isi ulang Ciqua 

dengan ranking sebagai berikut: 
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a. Ekspansi wilayah dan target jangkauan pasar Ciqua (5,83) 

b. Mempromosikan air isi ulang Ciqua dengan cara door to door sales 

di perumahan (5,57) 

c. Menambah kapasitas produksi air isi ulang Ciqua untuk mensupply 

pabrik dan wilayah lain (5,04) 

d. Mempertahankan profesionalitas karyawan dan kualitas pelayanan 

untuk menangkal hoaks (5,01) 

e. Display proses air isi ulang bagi konsumen yang meragukan kualitas 

dari Ciqua (4,51) 

 

5.2 Saran 

Setelah dilakukan analisis dan kesimpulan, maka direkomendasikan 

beberapa saran yang dapat digunakan sebagai pertimbangan perusahaan untuk 

strategi bisnis air isi ulang Ciqua saat ini dan di masa yang akan datang adalah 

sebagai berikut : 

1. Depot air isi ulang Ciqua perlu meningkatkan brand imagenya sebagai depot 

air isi ulang yang terpercaya dan mampu memenuhi pesanan pelanggan 

dengan cepat. Caranya adalah dengan mempromosikan Ciqua dari mulut ke 

mulut, penyebaran brosur dan juga menjaga kualitas pelayananannya 

sehingga informasi yang didengar oleh konsumen potensial selalu positif. 
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2. Depot air isi ulang Ciqua perlu memberikan penawaran kerjasama kepada 

beberapa pabrik tekstil yang berada di sekitar Plamongan Indah untuk 

mensupply pada kantin pabrik. Hal ini dimaksudkan untuk menambah 

omset penjualan Ciqua karena untuk pemenuhan ribuan karyawan pabrik 

memerlukan air isi ulang dengan jumlah cukup banyak.  


