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KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian dan analisis yang telah dilakukan, maka pada tahap
akhir dari penulisan skripsi ini, penulis dapat menank beberapa kesimpulan sesuai
dengan tujuan dan penulisan sknpsi ini. Adapun yang menjadi tujuan sknpsi ini
adalah untuk mengetahui dan menyusun strategi yang tepat digunakan oleh PT.
Surya Cipta Segara. Berdasarkan analisis data yang menggunakan metode Matriks
Daya Tarik Industri ( MDTI).

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka

,Dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil analisis MDTI menunjukkan posisi pemsahaan terletak pada sel

yang terbentuk oleh perpotongan sumbu horizontal sebesar (4,57)
dengan sumbu vertikal yang sebesar (4,35) maka posisi pemsaliaan

berada pada bagian tinggi dan matriks. Hal ini berarti bahwa PT. Surya

Cipta Segara memiliki prospek untuk dapat berkembang lebih jauh dan

lebih maju dimana manajemen hams tems bennvestasi guna

meningkatkan pertumbuhan pemsahaan. Adapun yang dapat dipakai

jenis strateginya adalah strategi pertumbuhan.

2. a. Dan analisis variabel internal dapat diperoleh kesimpulan bahwa PT.

Surya Cipta Segara tidak memiliki kelemahan yang berarti. PT. Surya
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Cipta Segara memiliki kekuatan untuk menghadapi ancaman yang ada.

Kekuatan internal yang dimiliki oleh PT. Surya Cipta Segara hams

dipertahankan dan ditingkatkan dimasa yang akan datang diantaranya

adalah: citra pemsahaan, pelayanan dan juga pangsa pasar PT. Surya

Cipta Segara.

b. Dari analisis ekstemal diperoleh kesimpulan bahwa yang menjadi

peluang bagi PT. Surya Cipta Segara adalah depresiasi mata uang,

serta keamanan Negara, kondisi ekonomi, kondisi politik, struktur

persaingan, dan peraturan pemerintah . Sedangkan variabel ekstemal

yang menjadi ancaman bagi PT. Surya Cipta Segara yaitu: perubahan

teknologi dan inflasi.

5.2 Saran

Berdasarkan analisis datadankesimpulan yang diperoleh dalam penelitian,

penulis memberikan saran yang mungkin dapat digunakan sebagai bahan

pertimbangan oleh pemsahaan dalam menenmkan strategi pemsahaan, antara lain

adalah:

1. Mengembangkan strategi pemasaran dengan memperbanyak

produk dan memberikan harga yang kompetitif dengan pesaing.

2. Untuk mengoptimalkan pendapatan pemsahaan, pemsahaan hams

mempunyai target penjualan dari segi kuantitas.

3. Menjalin kerjasama yang baik dengan agen-agen perkapalan dan

ferry untuk mendapatkan pelanggan yang loyal untuk

meningkatkan pendapatan pemsahaan.
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4. Meningkatkan sumber daya manusia dengan memberikan

pelatihan-pelatihan secara kontinu sehingga karyawan dapat

bekerja lebih efektif dan efisien

5. Dalam pengembangan strategi fungsional keuangan, perusaliaan

harus mempunyai skala prioritas, yang mana yang menjadi pioritas

utama dalam pengalokasian dana.

6. Membuat kalatog yang menarik mengenai produk dan jasa yang

dimiliki olehperusaliaan, supaya mempennudah konsumen.

7. Mempromosikan perusahaan di berbagai media, seperti surat kabar,

mengikuti pameran dan Iain-lain.


