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BAB V  

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Skripsi ini didasarkan pada penelitian dengan data yang ada dan ditunjang 

dengan kajian pustaka. Skripsi ini mengambil judul “Analisis SWOT untuk 

menentukan strategi utama pada perusahaan UD Berkah Component Indonesia”. 

Berdasarkan pada penjelasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik 

kesimpulan dan saran-saran yang di harapkan dapat berguna bagi kemajuan UD. 

Berkah Component Indonesia dimasa yang akan datang. 

1. UD Berkah Component Indonesia memiliki potensi yang besar untuk 

tumbuh dan berkembang, hal ini ditunjukkan oleh aspek peluang dan 

kekuatan yang dimiliki oleh UD. Berkah Component Indonesia. 

2. Dari hasil eksternal dan internal akan diperoleh diagram SWOT. 

Diagram SWOT digunakan untuk penentuan strategi yang akan 

dilakukan. 

3. Hasil dari diagram SWOT terhadap UD Berkah Component Indonesia 

maka strategi yang sesuai dengan perusahaan ini adalah strategi agresif 

yang ada pada sel I. Situasi ini adalah menghadapi peluang pasar yang 

mengesankan dan didukung oleh kekuatan internal yang dimiliki oleh 

perusahaan. Fokus dari strategi agresif adalah memanfaatkan peluang 

yang ada dengan didukung kekuatan yang dimiliki perusahaan. 
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5.2 Saran 

Dengan tanpa mengurangi rasa hormat kepada semua pihak, terutama 

pihak perusahaan UD Berkah Component Indonesia, maka ada beberapa 

masukan dan saran yang diharapkan dapat menjadi masukan yang positif demi 

kemajuan perusahaan. Beberapa hal yang perlu dijadikan bahan pertimbangan 

adalah sebagai berikut : 

1. Selalu membuat inovasi untuk perkembangan perusahaan dan selalu 

memperluas pasar demi mencapai tujuan perusahaan. Inovasi yang dapat 

dilakukan antara lain perusahaan memproduksi produk dengan kualitas 

tinggi dengan harga murah, perusahaan memproduksi produk baru dengan 

memanfaatkan mesin dan peralatan yang lengkap, perusahaan harus 

memperluas pasar dengan memanfaatkan brand image yang baik di 

konsumen, perusahaan memanfaatkan peluang pasar yang luas dengan 

memanfaatkan positive WOM, perusahaan memanfaatkan permintaan pasar 

yang tinggi dengan mempermudah pemesanan oleh konsumen. 

2. Melakukan inovasi dalam bidang pemasaran dan produksi untuk 

memanfaatkan peluang yang ada dengan mendayagunakan kekuatan yang 

dimiliki UD Berkah Component Indonesia Inovasi di bidang pemasaran 

dapat dilakukan dengan penetrasi pasar baru yang selama ini belum dimasuki 

oleh perusahaan, hal ini dapat dilakukan dengan membuka distributor 

perusahaan yang selama ini di kota ataupun  yang potensial bagi 

perkembangan perusahaan. Apabila nantinya ada mahasiswa melakukan 

penelitian di UD Berkah Component Indonesia dengan kondisi yang baru, 

penelitian ini bisa menjadi referensi dan bisa dikembangkan lagi 

pembahasannya. 


