
BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan hasil penelitian ini adalah sebagai

berikut :

1. Telah diperoleh 4 alternatif strategi yang tepat bagi UMKM Sulam Usus

Aan Ibrahim untuk di implementasikan dalam menjalankan usahanya yaitu:

a) Membuat grup member kepada konsumen yang loyal serta memberikan

pelayanan khusus terhadap mereka, seperti potongan harga, jangka

waktu pembayaran, voucher belanja dan lain-lain ;

b) Membuat program promosi yang bekerja sama dengan pihak

pemerintah maupun swasta, seperti melakukan kegiatan pameran rutin

dan fashion show;

c) Membangun cabang outlet baru dengan lokasi yang lebih strategis

seperti di dekat pusat keramaian kota, pusat pasar, atau di mall sehingga

dapat memperluas jangkauan pasar;

d) Melakukan kegiatan pemasaran dengan intens dan serius melalui

jejaring media sosial (seperti facebook, twitter, backberry messanger,

youtube dan lain-lain), mengembangkan website atau blog, dan
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memasang iklan dipusat pembelanjaan online sebagai upaya untuk

memperluas jangkauan pasar secara global.

2. Dari beberapa alternatif strategi yang sudah diperoleh, telah ditentukan pula

alternatif strategi yang harus lebih diperioritaskan, yaitu melakukan kegiatan

pemasaran dengan intens dan serius melalui jejaring media sosial (seperti

facebook, twitter, backberry messanger, youtube dan lain-lain),

mengembangkan website atau blog, dan memasang iklan dipusat

pembelanjaan online sebagai upaya untuk memperluas jangkauan pasar

secara global, diikuti oleh strategi berikutnya yaitu  membangun cabang

outlet baru dengan lokasi yang lebih strategis seperti di dekat pusat

keramaian kota, pusat pasar, atau di mall sehingga memperluas jangkauan

pasar, kemudian strategi membuat program promosi dengan bekerja sama

dengan pihak pemerintah maupun swasta, seperti melakukan kegiatan

pameran rutin dan fashion show, dan strategi yang terakhir yaitu membuat

grup member kepada konsumen yang loyal serta memberikan pelayanan

khusus terhadap mereka, seperti potongan harga, jangka waktu pembayaran,

voucher belanja dan lain-lain.

5.2. Saran

Beberapa saran  dan pertimbangan yang disajikan berdasarkan penelitian ini

antara lain:

1. Bagi UMKM Sulam Usus Aan Ibrahim dengan melihat hasil penelitian ini

UMKM Sulam Usus Aan Ibrahim dapat menentukan strategi pemasaran

yang tepat dalam menjalankan usahanya, dengan menjalankan alternatif
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strategi pemasaran yang lebih prioritas, yaitu melakukan kegiatan

pemasaran dengan intens dan serius melalui jejaring media sosial (seperti

facebook, twitter, backberry messanger, youtube dan lain-lain),

mengembangkan website atau blog, dan memasang iklan dipusat

pembelanjaan online sebagai upaya untuk memperluas jangkauan pasar

secara global, maka untuk pelaku usaha UMKM Sulam Usus Aan Ibrahim,

harus mempelajari dan mendalami bagaimana cara melakukan pemasaran

melalui jejaring media sosial hingga mempelajari bagaimana cara

mengoprasikannya, agar strategi pemasaran yang dijalankan akan berjalan

sesuai dengan apa yang diharapkan sebelumnya.

2. Untuk penelitian selanjutnya hendaknya melakukan penelitian yang lebih

mendalam, komprehensif dan dengan cakupan objek penelitian lebih luas,

sehingga pengabdian keilmuan yang dilakukan akan lebih memiliki

pengaruh yang lebih besar untuk masyarakat luas.


