
BAB VI 

PENUTUP 

 

 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, maka diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Metode Analytical Network Process (ANP)  

a. Dari Pihak Perusahaan 

Berdasarkan pengolahan dengan menggunakan metode Analytical 

Network Process (ANP) maka kriteria yang terpilih yaitu capabilities 

in product costumer dengan subkriteria menjaga hubungan yang kuat 

dengan dengan costumer  dengan nilai bobot 0.242815, memperluas 

jaringan distribusi pemasaran produk dengan nilai bobot yaitu 

0.176471. dan diikuti dengan subkriteria ketiga yaitu subkriteria yaitu 

keadaan finansial yang memiliki nilai bobot 0.108504. 

b. Dari Pihak Costumer  

Startegi pemasaran yang yang terpilih  dari pihak costumer  yaitu 

kriteria Costumer linking Capabilities dengan subkriteria menentukan 

target pasar yang tepat dengan memiliki nilai bobot yaitu 0.284948 

disusul dengan subkriteria menciptakan hubungan dengan konsumen 

dengan nilai bobot yaitu 0.250583, serta nilai subkriteria yang 

memiliki nilai tertinggi ketiga yaitu mengetahui kebutuhan konsumen 

dengan nilai bobot yaitu 0.240362. 

2. Metode Technique For Order Preference By Similarity To An Ideal Solution 

(TOPSIS) 

Berdasarkan hasil pengolahan yang dilakukan dengan beberapa tahap 

dengan menggunakan metode TOPSIS maka diperoleh alternative terpilih 

pada pihak perusahaan yaitu alternative segmentasi pasar  dengan nilai 

bobot 0.52 lebih besar dari pada cost leadership dan differensiasi yang 

masing-masing memiliki nilai bobot yaitu 0.506 dan 0.455. sedangkan 

dipihak costumer  yang memiliki bobot tertinggi yaitu alternative 
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differensiasi dengan nilai bobot 0.7209 lebih besar dari pada alternative 

cost leadership   dan Segmentasi Pasar yang mana masing-masing 

memiliki nilai bobot yaitu 0.40075 dan 0.39345. jadi setelah dilakukan 

rekapitulasi rata-rata antar pihak perusahaan dan pihak costumer  maka 

dapat kita lihat pada Tabel 4.53 yang mana yang memiliki nilai bobot 

tertinggi yaitu alternative differensiasi dengan nilai rata-rata bobot yaitu 

0.5879, sehingga dapat kita simpulkan bahwa strategi pemasaran yang 

tepat bagi pihak perusahaan UKM. Roti Pinokyo yaitu dengan strategi 

pemasaran differensiasi. 

3. Berdasarkan strategi pemasaran yang terpilih yaitu strategi pemasaran 

Differensiasi, Differensiasi merupakan bagaimana cara merancang 

perbedaan agar tidak memiliki kesamaan pada perusahaan lain, pada 

strategi pemasaran Differensiasi terdapat 5 perbedaan  yaitu sebagai 

berikut: 

Tabel 6.1 Usulan Berdasarkan Alternatif 

No Diferensiasi Usulan 

1 Produk 

Selalu berinovasi sehingga memiliki produk yang berbeda 

dari perushaan pesaing, baik itu  rasa, seperti menambah 

rasa coklat, keju, pisang, kacang, blueberry dan stroberry. 

dan kemasan yang menarik di desains menjadi kemasan 

yang memiliki corak karakter yang berwarna sehingga 

memiliki daya tarik tersendiri karena memiliki ciri khas 

kemasan yang menarik dari  perusahaan roti pesaing. 

2 
Kualitas 

pelayanan 

Pihak perusahaan sebaiknya memiliki satu nomor kontak 

person yang khusus untuk melayani costumer  sehingga 

mempermudah dalam pemesanan dan pengiriman. 

Sumber: (Pengolahan Data, 2017) 
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Tabel 6.1 Usulan Berdasarkan Alternatif (Lanjutan) 

No Diferensiasi Usulan 

3 Personalia 

Melatih Kemampuan karyawan seperti ikut  pelatihan 

dalam proses pemasaran yang baik , karena dengan adanya 

karyawan yang baik akan mempengaruhi kualitas 

pelayanan yang diberikan karyawan dalam melakukan 

kontak langsung dengan konsumen. Baik itu Sikap, 

perilaku, kerapihan, keramahan, keterampilan, kesopanan, 

kepedulian serta sikap tanggap petugas yang berkontak 

langsung dengan konsumen sangat mempengaruhi kualitas 

image perusahaan. 

4 Citra 

Untuk mendapatkan citra yang baik sebaiknya perusahaan 

dalam ikut berperan dalam kegiatan-kegiatan event dalam 

lingkungan masyarakat baik skala besar maupun berskala 

kecil sehingga perusahaan dapat mendapakan image yang 

baik dikalangan masyarakat, dengan ikut serta dalam 

melakukan promosi seperti melakukan bazar roti, sehingga 

roti tersebut bisa lebih dikenal di kalangan masyarakat.  

5 
Saluran 

Distribusi 

Saluran distribusi memberikan keunggulan bagi 

perusahaan dari segi kerjasama (networking). Ada 2 

saluran distribusi yang harus di perhatikan yaitu menambah 

armada penjualan langsung, menambah kemitraan atau 

toko-toko pengecer. 

Sumber: (Pengolahan  Data,  2017) 

 

6.2 Saran 

Adapun saran dari penelitian Tugas Akhir ini adalah: 

1. Bagi Perusahaan 

Berdasarkan hasil  penelitian yang telah dilakukan sebaiknya perusahaan 

dapat menerapkan hasil  penelitian ini menjadi bahan pertimbangan untuk 

mengambil keputusan dalam perusahaan 
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2. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk 

mengembangkan peneliti lainya terutama dalam menentukan strategi 

pemasaran. 

 

 

 

 


