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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

 Dari hasil analisis dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

alternatif strategi pengembangan Kecap cangkring adalah sebagai berikut : 

1. Melakukan pengembangan pasar. 

2. Menanamkan mindset  kepada konsumen tentang Kecap cap angkring. 

3. Memperluas pasar sasaran. 

4. Menerapkan kontrol ketat agar kualitas produk dapat terjaga. 

5. Menerapkan kegiatan promosi yang agresif. 

6. Membuat varian kemasan. 

7. Meningkatkan penelitian dan pengembangan (research and development). 

8. Mencantumkan sertifikat halal MUI dan expired date dalam kemasan. 

9. Melakukan pembelian mesin untuk meningkatkan kualitas, efektivitas dan 

efisiensi. 

5.2. Saran. 

 Perusahaan Kecap cap angkring adalah perusahaan berskala mikro, untuk 

itu strategi yang disarankan oleh peneliti untuk dilakukan adalah strategi 

yang membutuhkan biaya yang sedikit. Berikut adalah saran dari peneliti : 

1. Melakukan pengembangan pasar. 

Pengembangan pasar untuk Kecap cap angkring dapat dimulai dari 

kota-kota disekitar Kota Semarang seperti Kendal, Ungaran, dan 

Demak. Strategi ini mungkin dilakukan, karena biaya yang dibutuhkan 
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tidak begitu besar (sepadan dengan peningkatan penjualan). 

Kemungkinan pengeluaran biaya untuk strategi ini adalah untuk biaya 

perekrutan  tenaga kerja pemasaran baru dan biaya operasional tenaga 

pemasar tersebut.  

2. Menanamkan mindset  kepada konsumen tentang Kecap cap angkring. 

Penanaman mindset tentang Kecap cap angkring tidak memerlukan 

biaya karena strategi ini dilakukan dengan cara berkomunikasi 

(percakapan). langsung dengan calon konsumen maupun konsumen. 

3. Memperluas pasar sasaran 

Penerapan strategi ini hampir sama dengan strategi nomor satu dari 

segi biaya yang dikeluarkan. Strategi ini masih mungkin untuk 

dilakukan sebab saat ini sasaran yang baru digarap adalah restoran atau 

warung makan, belum mencakup toko-toko maupun konsumen rumah 

tangga.  

4. Menerapkan kontrol ketat agar kualitas produk dapat terjaga. 

Penerapan kontrol ketat juga merupakan strategi yang tidak 

mengandung biaya. Strategi ini dilakukan dengan cara melibatkan 

seluruh karyawan (mulai dari tenaga produksi, administrasi, dan tenaga 

pemasaran). 

5. Membuat varian kemasan. 

Pembuatan varian kemasan memang memerlukan biaya, tetapi biaya 

yang dikeluarkan tergantung dari varian apa yang akan digunakan. 

Menurut survey yang dilakukan oleh peneliti, penggunaan yang varian 
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kemasan yang pas untuk perusahaan Kecap cap angkring adalah 

kemasan plastic ukuran 840 ml. Biaya  untuk membuat kemasan 

plastik hanya sebesar Rp 200/ bungkus. Harga tersebut tergolong 

murah untuk usaha ini. 

6. Menambah jumlah tenaga kerja. 

Penambahan tenaga kerja dipilih menjadi alternatif strategi yang dapat 

dilakukan. Penambahan tenaga kerja (tenaga pemasaran maupun 

tenaga produksi) harus menyesuaikan dengan kapasitas produksi dan 

permintaan akan produk Kecap cap angkring. 

7. Mencantumkan sertifikat halal MUI dan expired date dalam kemasan. 

Strategi untuk mencantumkan sertifikat halal MUI dan expired date 

dalam kemasan merupakan strategi dengan tingkat penerapan yang 

mudah, dikarenakan semua prodesurnya sudah ada. Selain alasan 

diatas, konsumen  menganggap penting pencantuman dua hal diatas. 
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