
BAB VI  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai “bagaimana 

merancang strategi pemasaran produk tas dengan menggunakan metode SWOT 

dan QSPM di UKM Mandiri Roman Indah” yang meliputi analisis IFE (Internal 

Factor Evaluation), analisis EFE (Eksternal Factor Evaluation), analisis SWOT 

dan analisis QSPM (Quantitative Strategic Planning), maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut : 

1. Hasil dari analisis IFE (Internal Factor Evaluation) dan EFE (Eksternal 

Factor Evaluation) yang mempengaruhi strategi pemasaran di UKM 

Mandiri Roman Indah yaitu: 

A. Analisis IFE (Internal Factor Evaluation). Faktor internal yang 

mempengaruhi strategi pemasaran yaitu dari kekuatan utama berada 

pada mutu atau kualitas produk terjaga, sedangkan kelemahan utama 

yang dimiliki oleh UKM Mandiri Roman Indah adalah kurang 

memasang iklan pada media cetak atau elektronik. 

B.  Analisis EFE (Eksternal Factor Evaluation). Faktor internal yang 

mempengaruhi strategi pemasaran yaitu dari peluang utama pada 

perusahaan berupa menjalani kerja sama dengan intansi pemerintahan, 

lembaga pendidikan, dan perusahaan, sedangkan ancaman utama yang 

didapatkan oleh perusahaan berupa banyaknya beredar produk sejenis 

dari pesaing. 

2. Hasil dari analisis metode SWOT dan analisis metode QSPM yang sesuai 

bagi UKM Mandiri Roman Indah yaitu : 

A. Adapun hasil dari analisis metode SWOT menghasilkan 8 alternatif 

strategi yang dapat dipilih oleh UKM Mandiri Roman Indah yaitu: 

a. Mempertahankan dan meningkatkan mutu kualitas produk untuk 

memberikan jaminan terhadap konsumen (SO-1), 



VI-2 

 

b. Memberikan diskon untuk menjalani kerja sama dengan pihak 

intansi pemerintahan, lembaga pendidikan, dan perusahaan (SO-2), 

c. Melakukan dan meningkatkan promosi secara continues (WO-1), 

d. Memperluas distribusi target pasar (WO-2), 

e. Menciptakan dan mengembangkan produk dengan variasi yang 

baru (ST-1), 

f. Menetapkan dan mempertahankan strategi harga pasar untuk 

menghadapi persaingan (ST-2) 

g. Mempertahankan hubungan baik dengan konsumen (WT-1), 

h. Membangun dan mengembangkan usaha patungan (Joint Venture). 

B. Adapun hasil dari analisis menggunakan metode matrik QSPM, dari 

delapan alternatif strategi yang ada terdapat satu alternatif strategi yang 

diperioritaskan untuk dilakukan oleh UKM Mandiri Roman Indah 

yaitu, menciptakan dan mengembangkan produk dengan variasi yang 

baru sekitar dengan skor TAS sebesar 5,782. 

 

6.2 Saran 

 Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis terhadapat perusahaan 

UKM Mandiri Roman Indah adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Perusahaan 

Bagi UKM Mandiri Roman Indah diharapkan agar memanfaatkan 

kemajuan ilmu teknologi yang ada saat ini seperti internet, sosial media, 

aplikasi internet penjualan seperti Lazada, Bukalapak, Tokopedia, Shopee, 

Olx dll, selanjutnya bagi UKM Mandiri Roman Indah juga perlu menjalin 

kerja sama berbagai pihak penyedia dana atau modal seperti intansi 

pemerintahan, lembaga pendidikan dan perusahaan untuk media promosi 

dan menambah dana yang dimiliki oleh UKM agar semua kegiatan 

operasional UKM menjadi lancar, dan bagi UKM Mandiri Roman Indah 

diharapkan bisa memperbanyak dan menciptakan variasi dan model 

ptoduk karena gaya hidup masyarakat yang berubah-ubah dari setiap saat 

sesuai perkembangan zaman. Maka dari itu UKM Roman Indah 
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diharapkan selalu membuat variansi yang berbeda-beda sesuai trend 

masyarakat dan bahkan sesuai permintaan konsumen, namun tetap 

mempertahakan mutu dan kualitas produk, dengan demikian dapat 

menarik konsumen lain agar mau membeli produk dari UKM Mandiri 

Roman Indah serta mempertahankan konsumen yang telah berlangganan 

untuk tidak berpindah ke produk lain. 

 

2. Bagi Peneliti 

Bagi peneliti berikutnya, pengembangan konsep dan metode lain dapat 

digunakan dan dikembangkan dalam mendukung keberhasilan penerapan 

metode SWOT dan metode Quantitative Strategic Planning (QSPM) 

untuk menganalisa dan sebagai usulan strategi alternatif untuk pemasaran 

perusahaan. Serta solusi yang tepat dalam menyelesaikan berbagai faktor 

permasalahan yang terdapat pada perusahaan. 

 


