
BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai “Usulan 

Strategi Pemasaran Perumahan Graha Bintang Menggunakan Metode QSPM 

(Quantitative Strategic Planning Matrix)” yang meliputi matrik IFE, EFE, IE, 

SWOT dan QSPM maka dapat disimpulkan bahwa : 

1. Berdasarkan pengolahan matrik IFE yang merupakan hasil dari identifikasi 

faktor internal berupa kekuatan (Strengths) dan kelemahan (Weakness) 

maka diperoleh total skor yang dimiliki Perumahan Graha Bintang adalah 

sebesar 2,368. Skor total yang berada di bawah 2,5 mengindikasikan 

bahwa lemahnya posisi internal perusahaan dalam mengatasi kelemahan 

yang ada dengan kekuatan yang dimilikinya. Kekuatan utama perusahaan 

adalah produk yang berkualitas dengan skor 0,350 sedangkan kelemahan 

utamanya terletak pada fasilitas marketing yang kurang lengkap dengan 

skor 0,126. 

2. Berdasarkan pengolahan matrik EFE yang merupakan hasil dari 

identifikasi faktor eksternal berupa peluang (Opportunities) dan ancaman 

(Threats) maka diperoleh total skor yang dimiliki oleh Perumahan Graha 

Bintang adalah sebesar 2,680. Skor total yang berada diatas 2,5 

mengindikasikan bahwa perusahaan mampu merespon dengan baik faktor 

eksternal dengan memanfaatkan peluang yang ada untuk mengatasi segala 

bentuk ancaman. Peluang utama yang dimiliki perusahaan adalah nilai 

investasi yang terus meningkat dengan skor 0,450 sedangkan ancaman 

utamanya terletak pada kompetitor lebih gencar dalam melakukan promosi 

dengan skor 0,156. 

3. Hasil yang diperoleh dari matrik IFE dan matrik EFE maka dapat disusun 

ke tahap selanjutnya dalam matrik Internal-Eksternal atau matrik IE. Nilai 

rata-rata IFE sebesar 2,368 dan rata-rata EFE sebesar 2,680 menunjukan 

posisi perusahaan berada pada sel V yang artinya pada posisi ini strategi 
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yang tepat untuk digunakan adalah strategi menjaga dan mempertahankan 

(hold and maintain). Strategi yang dapat diterapkan oleh perusahaan 

adalah strategi penetrasi pasar dan pengembangan produk. 

4. Berdasarkan analisis faktor internal dan eksternal perusahaan, maka dapat 

disusun 6 alternatif strategi berdasarkan analisis matrik SWOT : 

a. Meningkatkan kualitas produk untuk meningkatkan dan menjaga 

kepuasan dan loyalitas konsumen. 

b. Strategi pengembangan produk  (Reformulation Startegy), strategi 

yang menekankan  pada peningkatan (menciptakan suatu inovasi & 

desain produk yang baru dengan menciptkan suatu kreasi bentuk, mutu 

dan lain-lain). 

c. Merekrut dan melatih orang agar memiliki kapabilitas teknis yang 

diperlukan. 

d. Strategi marketing freelance. 

e. Memberikan insentif yang bagus kepada marketing. 

f. Menurunkan DP menjadi 20%. 

5. Adapun hasil dengan menggunakan matrik QSPM, dari enam strategi yang 

ada terdapat satu alternatif strategi terpilih yang diprioritaskan untuk 

diterapkan oleh perusahaan yaitu menurunkan DP menjadi 20% dengan 

skor TAS sebesar 5,558.   

 

6.2 Saran  

 Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah sebagai berikut : 

1. Bagi penulis 

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai 

pengembangan dan pengetahuan, khusunya dalam manajemen pemasaran. 

2. Bagi perusahaan 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan CV. Gemilang Nusantara dapat 

mengaplikasikan hasil penelitian yang diperoleh untuk meningkatkan 

posisi perusahaan, mendongkrak penjualan serta meningkatkan volume 

penjualan. 
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3. Bagi penelitian selanjutnya 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber ide bagi 

peneliti-peneliti yang ingin mendalami permasalahan ini selanjutnya, 

seperti bagaimana cara mengubah penampilan perusahaan lebih menarik 

atau pada kasus-kasus lainnya. 


