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BAB 5 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengolahan data yang sudah dilakukan dapat disimpulkan 

hasil penelitian ini sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil dari faktor internal Rumah Batik Minang Panyakalan, 

didapatkan faktor kekuatan yang memiliki skor tertinggi adalah sikap 

karyawan dalam melayani konsumen dengan skor 0.210 dan faktor 

harapan yang memiliki skor tertinggi yaitu peningkatan aktivitas promosi 

diberbagai media sosial dengan skor 0.197. Berdasarkan hasil dari faktor 

eksternal Rumah Batik Minang Panyakalan, diperoleh faktor peluang 

yang memiliki skor tertinggi yaitu kualitas batik tetap sama disaat harga 

bahan baku meningkat dengan skor 0.402 dan faktor hasil yang memiliki 

skor tertinggi yaitu penambahan motif/design baru sesuai dengan 

perkembangan zaman tetapi tidak menghilangkan ciri khas rumah batik 

minang dengan skor 0.362. Setelah mengetahui faktor internal dan 

eksternal Rumah Batik Minang Panyakalan diketahui bahwa usaha 

tesebut menggunakan bahan yang premium sehingga menghasilkan 

produk yang berkualitas. Oleh karena itu produk Rumah Batik Minang 

Panyakalan ini merupakan salah satu yang dapat dijadikan oleh-oleh khas 

minang terbaik yang berasal dari Kabupaten Solok. 

2. Berdasarkan hasil dari matriks QSPM, alternatif strategi pemasaran yang 

tepat dan sesuai untuk diterapkan pada Rumah Batik Minang Panyakalan 

adalah membuat akun Rumah Batik Minang Panyakalan di media sosial 

dan e-commerce untuk memaksimalkan penjualan dan menarik daya beli 

masyarakat dengan nilai Total Attractive Score (TAS) sebesar 4.512 yang 

merupakan alternatif strategi yang mempunyai daya tarik tertinggi 

sehingga dapat menjadi strategi prioritas yang dapat memperluas pangsa 

pasar. 
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5.2 Saran 

Adapun saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagi Rumah Batik Minang Panyakalan 

Saran yang dapat diberikan oleh peneliti kepada pihak Rumah Batik 

Minang Panyakalan adalah penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan dalam penerapan strategi pemasaran untuk meningkatkan 

penjualan serta memperluas pangsa pasar dari sebelumnya. 

2. Bagi Peneliti 

Saran yang dapat diberikan oleh peneliti kepada peneliti selanjutnya yaitu 

agar dapat melakukan pengembangan metode terbaru untuk melakukan 

analisis strategi pemasaran. 
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