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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Jos Cell Pulsa Elektrik yang merupakan usaha bisnis pulsa yang memberikan fasilitas 

pembayaran secara kredit kepada pelanggannya tanpa dikenakan bunga ini, mengalami 

penurunan kinerja yang ditinjau dari penurunan frekuensi transaksi berikut laba transaksinya. 

Disamping itu selama menjalankan aktivitas usahanya, Jos Cell Pulsa Elektrik belum 

menerapkan strategi yang padahal suatu strategi diperlukan bagi keberlanjutan bisnisnya. Maka 

penelitian bertujuan menyajikan informasi terkait kondisi perusahaan baik secara internal 

maupun eksternal berikut strategi alternatif paling tepat yang dapat diimplementasikan bagi 

keberlanjutan Jos Cell Pulsa Elektrik.  

Pada tahap pertama perumusan strategi yakni tahap input, diperoleh hasil bahwa Jos Cell 

Pulsa Elektrik memiliki posisi internal yang terbilang kuat dan diatas rata-rata yaitu sebesar 

3,625 pada matriks Internal Factor Evaluation (IFE). Sedangkan hasil matriks External Factor 

Evaluation (EFE) yang sebesar 2,2025 mengindikasikan posisi eksternal Jos Cell Pulsa Elektrik 

masih di bawah rata-rata. Berdasarkan hasil ini, maka pada tahap pencocokan yang merupakan 

tahap kedua dari analisis data, Jos Cell Pulsa Elektrik terletak pada sel IV matriks Internal 

Eksternal (IE) disarankan untuk melakukan strategi intensif dan integratif. Tahap ini juga 

memberikan hasil bahwa terdapat 5 strategi alternatif yang disarankan untuk dapat 

diimplementasi bagi keberlanjutan usaha Jos Cell Pulsa Elektrik : 

1. Membuka sistem reseller atau downline 

2. Menawarkan jasa atau layanan konversi pulsa 

3. Menambah jenis layanan PPOB 

4. Melakukan komunikasi dan promosi melalui media sosial 

5. Menambah ketersediaan nominal untuk produk pulsa 
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Sedangkan pada tahap ketiga atau tahap terakhir, melalui Quantitative Strategic Planning 

Matrix (QSPM) disimpulkan bahwa membuka sistem reseller atau downline merupakan strategi 

alternatif paling tepat yang disarankan untuk diimplementasi Jos Cell Pulsa Elektrik bagi 

keberlanjutan usahanya karena memperoleh nilai STAS (Sum of Total Attractiveness Score) 

tertinggi sebesar 5,29. 

 

5.2. Saran 

1. Sebagai strategi prioritas, strategi membuka sistem reseller atau downline dapat 

diimplementasi Jos Cell Pulsa Elektrik bagi keberlanjutan usahanya di masa yang akan 

datang.  

2. Apabila setelah strategi ini direalisasikan dan dievaluasi dirasa tidak optimal, Jos Cell 

Pulsa Elektrik dapat mengimplementasi strategi alternatif lainnya yang telah disarankan 

sesuai tingkatan prioritasnya. 

3. Semakin tinggi nilai STAS (Sum of Total Attractiveness Score) mengindikasikan 

semakin menariknya strategi alternatif untuk diimplementasi. Maka, secara berurutan, 

strategi paling menarik berikutnya setelah strategi membuka sistem reseller atau 

downline adalah :  (1) Menambah jenis layanan PPOB, (2) Menawarkan jasa atau layanan 

konversi pulsa, (3) Melakukan komunikasi dan promosi melalui media sosial, kemudian 

(5) Menambah ketersediaan nominal untuk produk pulsa.  

4. Seiring dengan berjalannya waktu, evaluasi atau audit lingkungan internal dan 

eksternal perlu dilakukan secara berkelanjutan agar Jos Cell Pulsa Elektrik dapat terus 

menyesuaikan diri dengan perubahan dan menghasilkan strategi-strategi lainnya yang 

adaptif terhadap perubahan lingkungan internal dan eksternalnya. 


