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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

1.1 Kesimpulan  

 Dari analisis yang telah dihasilkan dari data – data yang didapat dalam 

pembahasan pada peusahaan keluarga yang bergerak dibidang Jasa perlayaran 

yaitu PT.Kanaya yang menjadi Objek Penelitian, dapat ditarik kesimupulan yaitu. 

1. Dari hasil analisis DNA Growth Family Businesses dan VRIO 

Framework, dapat diketahui bahwa PT. Kanaya memiliki 20 item yang 

menjadi keunggulan perusahaan yang bersifat sustained advantage dan 

temporary advantage. 

2. Setelah mendapatkan hasil analisis dari DNA Growth Family Businesses 

dan VRIO Framework, hasil tersebut di selesksi lagi secara umum dan 

dikerucutkan menjadi 9 key factors untuk bahan benchmarking dengan 

perusahaan competitor dari PT. Kanaya menggunakan alat analisis CPM 

Matrix. 

3. Hasil analisis dari CPM Matrix menunjukkan bahwa PT. Kanaya 

memiliki skor yang sedikit lebih unggul dibandingkan dengan kedua 

kompetitor nya. Keunggulan yang dimiliki oleh PT. Kanaya 

dibandingkan kompetitor nya adalah, rasa kepemilikan/sense of 

belongings SDM terhadap perusahaan sangat tinggi dan nilai-nilai 

kekeluargaan sangat kental dalam operasi bisnis nya yang tetap 

menjunjung tinggi profesionalisme. Keunggulan diatas sebenarnya juga 

dimiliki oleh satu kompetitor nya, namun yang menjadi strong point 

lainnya adalah PT Kanaya lebih fleksibel dan terbuka terhadap peluang. 
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Contoh nya adalah mereka memiliki lini bisnis di perusahaan inti dan 

anak-anak perusahan di luar industri nya yang bergerak dibidang 

telekonstruksi dan pariwisata. Hal ini membuat pengelolaan modal 

mereka semakin unggul karena perusahaan tidak tergantung oleh 

pinjaman bank untuk pengembangan bisnis nya, mereka menerapkan 

subsidi silang antar lini bisnis untuk menunjang kelancaran kegiatan 

perusahaan. 

1.2 Saran  

 Penelitian yang dilakukan pada PT.Kanaya dengan melalui metode 

pengumpulan data yang menghasilkan kesimpulan pada bab ini juga 

memunculkan beberapa saran yang sebaiknya dilakukan PT Kanaya, sebagai 

berikut; 

1. Item yang di indetifikasikan bersifat disadvantage pada PT Kanaya pada 

analisis VRIO Framework, harus diberikan treatment khusus seperti 

perusahaan harus mengembangkan CSR yang lebih relevan dengan 

industi nya, dan harus aware terhadap isu-isu lingkungan khusus nya di 

dunia marine. Salah satu contohnya adalah program budidaya terumbu 

karang, dan program pelestarian hutan bakau yang saat ini menjadi isu 

lingkungan yang sensitif di wilayah DKI Jakarta. 

2. Perusahaan juga harus merapkan preferensi yang ramah lingkungan 

dalam menjalankan kegiatan bisnis nya. Pembuatan kapal berkonsep  

eco ship adalah salah satu bentuk preferensi ramah lingkungan bagi 

perusahaan perlayaran yang mungkin harus diterapkan oleh PT Kanaya. 

Meski biaya investasi yang dikeluarkan cukup lebih besar dari 
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pembuatan kapal konvensioanal, namun kapal ini lebih efisien bahan 

bakar dan ramah terhadap lingkungan. 

3. Untuk kelemahan berikut yang bisa dilihat dari bobot skor CPM sendiri, 

PT.Kanaya kurang unggul dibandingkan kompetitor nya dari segi 

pengalaman. Untuk itu perusahaan harus membuat perencanaan training 

yang di implementasikan secara berkala bagi pekerja kapal maupun 

kantor nya untuk meingkatkan kompetensi dan kualitas dari SDM yang 

dimiliki oleh perusahaan. 


