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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Setelah menganalisis dengan Analisis SWOT telah didapat 

kesimpulan, adapun kesimpulannya adalah sebagai berikut : 

1. Kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman pada UD. Feronica 

Ngunut Tulungagung 

a. Kekuatan pada UD. Feronica Ngunut Tulungagung yaitu : 

1) Karyawan yang berasal disekitar perusahaan 

2) Lokasi perusahaan yang strategis 

3) Jenis bahan (besi/kawat) 

4) Harga yang terjangkau 

b. Kelemahan pada UD. Feronica Ngunut Tulungagung yaitu : 

1) Promosi kurang 

2) Pemberian insentif material 

3) Dalam pengerjaan produksi kurang efisien 

4) Minimnya pelatihan karyawan 

c. Peluang pada UD. Feronica Ngunut Tulungagung yaitu : 

1) Pemanfaatan teknologi informasi 

2) Tingkat permintaan konsumen 

3) Pertumbuhan ekonomi daerah 

4) Memperluas pangsa pasar 
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d. Ancaman UD. Feronica Ngunut Tulungagung yaitu : 

1) Pesaing dalam industry yang sama 

2) Kenaikan harga bahan baku 

3) Persaingan harga 

4) Perkembangan teknologi 

2. Strategi pemasaran yang tepat pada UD. Feronica Ngunut 

Tulungagung yaitu : 

a. Memanfaatkan harga hanger yang terjangkau untuk menarik 

konsumen. 

b. Memanfaatkan jenis bahan baku yang baik untuk memenuhi 

permintaan konsumen. 

c. Memanfaatkan lokasi perusahaan dan teknologi informasi untuk 

memperluas pangsa pasar. 

d. Memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan promosi 

hanger. 

e. Meningkatkan pengiriman bahan baku untuk memenuhi 

permintaan konsumen. 

f. Meningkatkan pengerjaan produksi secara baik untuk memenuhi 

permintaan konsumen dan memperluas jangkauan pemasaran. 

g. Memberikan harga produk yang bersaing. 

h. Memanfaatkan lokasi perusahaan yang strategis dan harga yang 

terjangkau untuk dapat bersaing dengan competitor lain. 

i. Mengoptimalkan promosi melalui perkembangan teknologi. 
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j. Meningkatkan kualitas produk dengan mesin baru. 

 

B. Saran 

Upaya untuk meningkatkan strategi pemasaran yang baik pada UD. 

Feronica Ngunut Tulungagung peneliti memberikan saran adalah sebagai 

berikut : 

1. Melakukan promosi melalui media elektronik sehinggga 

masyarakat mengetahui produk yang dibuat oleh UD. Feronica 

Ngunut Tulungagung. 

2. Meningkatkan kinerja karyawan yang baik sehingga UD. 

Feronica Ngunut Tulungagung dapat bersaing dengan 

perusahaan yang lainnya. 

3. Dapat meningkatkan peralatan mesin yang baru agar bisa 

meningkatkan kualitas produk yang lama. 

4. Memanfaatkan lokasi perusahaan yang strategis dan harga yang 

terjangkau sehingga perusahaan dapat bersaing dengan 

competitor lainnya. 

 

 

 

 

 

 


