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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat diperoleh dari hasil 

perancangan strategi bisnis Stasiun Pengisian dan 

Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) PT. Chunur Company, 

adalah : 

1. Dari hasil analisis SWOT yang dilakukan, dapat 

disimpulkan bahwa perusahaan mempunyai 

kekuatan internal yaitu berdiri sejak tahun 2007 yang 

mana SPPBE Chunur Company adalah SPPBE 

pertama yang berdiri di Wilayah Cianjur. Sehingga 

SPPBE Chunur Company lebih berpengalaman di 

dunia bisnis gas LPG 3kg. 

SPPBE Chunur Company merupakan SPPBE yang 

membantu PERTAMINA dalam konversi Minyak 

Tanah ke Gas LPG di wilayah Kabupaten Cianjur, 

lebih mengenal para agen gas LPG 3kg di wilayah 

Kabupaten Cianjur dan mempunyai armada 

pengangkutan sendiri berupa Bulk elpiji 

berkapasitas 15.000 kg serta mempunyai modal 

keuangan yang kuat. Akan tetapi perusahaan 

SPPBE Chunur mempunyai kelemahan yaitu Mesin 

pengisian masih bersifat semi otomatis sehingga 

berpengaruh kepada kuantitas tabung gas LPG 3kg 
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yang terisi. Jumlah armada pengangkutan yang 

masih terbatas, sehingga hanya dapat memenuhi 

pasokan untuk SPPBE Chunur Company sendiri. 

2. Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji 

(SPPBE) PT. Chunur Company yang saat ini 

dirancang bukan merupakan perusahaan baru, 

melainkan untuk memperbaiki pendapatan yang 

menurun diakibatkan penurunan volume pengisian 

gas LPG 3kg oleh para Agen gas LPG 3kg 

dikabupaten cianjur. Akan tetapi SPPBE Chunur 

Company hendak menambah jasa pengangkutan 

yang sebelumnya hanya mengangkut LPG dari 

kilang PERTAMINA ke SPPBE Chunur Company 

sendiri sekarang hendak melayani jasa 

Pengangkutan gas LPG dari kilang gas 

PERTAMINA ke SPBE di wilayah kabupaten cianjur 

dan kabupaten sukabumi. 

3. Melaui gambaran rancangan strategi bisnis yang 

dituangkan ke dalam model bisnis kanvas, dapat 

dilihat dalam gambar dibawah ini : 

 

 

 

 

 



196 

 

 

 

The Business Model Canvas 

Key Partners 

• Product Development : 
outsourching 

• Supplier : PERTAMINA, 
vendor-vendor yang lain. 

• Marketing 
 

 

Key Activities 

• Pemasaran 

• Operasional 

• Keuangan 

Value Proposition 

• Jasa Pengangkutan Gas 
LPG 3kg dari kilang gas 
PERTAMINA ke SPBE di 
wilayah cianjur dan 
sukabumi. 

• Jasa pengangkutan yang 
less losses 

• Jasa pengisian yang pasti 
pas 

Customer Relationships 

• Integrated Marketing 
Communication (IMC) 

 
 
 
 
 
 
 

Customer Segments 

• SPBE di kabupaten Cianjur 
dan kabupaten sukabumi 

• Agen LPG 3 Kg di wilayah 
kabupaten cianjur 

 
 

 
 
 
 
 

Key Resources 

• Fisik 

• SDM 

• Finansial 

Channels 

• Sosial Media berupa 
WhatsApp, SMS, Telp. 

• Marketing Offline berupa 
kunjungan bulanan ke 
seluruh konsumen 

 
 
 

Cost Structure 

• Biaya Operasional 

• Biaya Tetap dan Biaya Variable 
 

Revenue Streams 

• Fee Pengisian 

• Fee Pengangkutan 
 

 
 
 

Gambar 5.1 Business Model Canvas SPPBE Chunur Company 

 

Alternative Canvas 

SPPBE CHUNUR COMPANY 

 

BERANDA AN 

Primary Canvas 



197 

 

 

4. Dari hasil perancangan strategi bisnis Stasiun 

Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) 

PT. Chunur Company dilakukan dengan langkah-

langkah sistematis from vision to action plan untuk 

menuangkan misi atau tujuan bisnis ke dalam 

tencana-rencana tindakan yang teridentifikasi dan 

terukur, diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 

• Strategi bisnis SPPBE Chunur Company 

dirancang untuk keluar dari persaingan dengan 

menciptakan penawaran yang belum dilakukan 

oleh pesaing. 

• Melalui pendekatan strategi diamond, yang 

menghubungkan misi dengan lima elemen 

strategi, dihasilkan pada elemen arena, Stasiun 

Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji 

(SPPBE) Chunur Company memilih jasa 

pengisian untuk agen LPG 3Kg dan jasa 

Pengangkutan LPG 3Kg bagi SPBE di wilayah 

kabupaten cianjur dan kabupaten sukabumi dan 

ini menjadi sasaran strategis untuk segmen 

pasar yang akan dibidik. Pada elemen vehicles, 

Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji 

(SPPBE) Chunur Company memilih Jasa 

pengangkutan yang menjadi sasaran strategis 
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yang akan menjadi kendaraan untuk mencapai 

segmen pasar yang dituju. Pemanfaatan 

peluang bisnis ini dilakukan Chunur Company 

dengan menambah jumlah truk tangki yang 

dilengkapi oleh GPS guna mengetahui lokasi 

truk berada dimana dan dapat mengukur kinerja 

supir truk tersebut. Pada elemen differentiators, 

Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji 

(SPPBE) Chunur Company akan 

mengkombinasikan berbagai diferensiasi secara 

terencana baik dari segi image dan layanan 

pengisian maupun pengangkutan. Diferensiasi 

dilakukan dengan tujuan memberikan nilai 

tambah pada setiap pelayanan yang diberikan 

dengan fokus pada sasaran strategi penciptaan 

layanan yang prima. Pada elemen staging, 

Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji 

(SPPBE) Chunur Company memanfaatkan 

kekuatan internal yang mana SPPBE Chunur 

company telah dikenal oleh Agen Lpg 3kg 

karena Chunur Company merupakan SPPBE 

pertama yang beroperasi di wilayah cianjur. 

Untuk mempercepat pencapaian keberhasilan, 

yang akan dilakukan dalan sasaran langkah 

strategi jangka pendek dan jangka menengah 

berikut ini : 
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• Melakukan startup dan menciptakan 

keuntungan bagi perusahaan dalam jangka 

waktu satu tahun.  

• Melakukan pengembangan bisnis dan 

menjadi leader dalam jasa pengisian dan 

pengangkutan gas LPG 3kg dalam jangka 

waktu 3 tahun.  

• Pemetaan strategi Stasiun Pengisian dan 

Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) Chunur 

Company dilakukan dengan menggunakan 

balanced scorecard untuk memberikan 

gambaran kepada semua pihak yang terlibat 

dalam operasional bisnis bagaimana suatu tugas 

terkait dengan tugas yang lain, serta 

memberikan gambaran mengenai apa tujuan-

tujuan setiap unit. Peta strategi diperlukan 

sebagai ilustrasi visual yang dapat menjelaskan 

keterkaitan tugas, dan membantu menjembatani 

gap antara rencana stratejik dengan 

implementasinya. 

• Dalam pengukuran kinerja bisnis, Stasiun 

Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji 

(SPPBE) Chunur Company mengaplikasikan 

kerangka kerja balance scorecard dengan 

melakukan pengukuran kinerja berdasarkan 
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perspektif keuangan, perspektif konsumen, 

perspektif proses bisnis internal, serta perspektif 

pertumbuhan dan pembelajaran. Penetapan 

target pada setiap indikator dilakukan dengan 

mempertimbangkan tahapan kehidupan bisnis 

pada masa pertumbuhan (growth), masa 

mempertahankan (sustain), dan masa menuai 

hasil dari tahap-tahap sebelumnya (harvest). 

5. Melalui penerjemahan rancangan strategi bisnis 

yang telah dilakukan ke dalam sebuah perencanaan 

kegiatan operasional dari fungsi-fungsi bisnis, 

diperoleh hasil sebagai berikut: 

• Rencana Strategis Pemasaran 

Rencana Strategis Pemasaran SPPBE Chunur 

Company adalah dengan mendeskripsikan 

Analisis kesempatan yang ditangkap 

berdasarkan peluang yang ada, dalam hal ini 

faktor eksternal dalam hal kebijakan pemerintah 

menjadi peluang dalam stategis pemasaran jasa 

pengangkutan gas LPG dari kilang gas 

PERTAMINA ke SPBE yang berkerjasama di 

wilayah kabupaten Cianjur dan Kabupaten 

Sukabumi. Jasa yang ditawarkan oleh SPPBE 

adalah jasa pengisian dan jasa pengangkutan. 

Perihal harga, disini bersifat fix price yang mana 
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itu semua telah diatur oleh PEMERINTAH dan 

PEMDA setempat. 

• Rencana Strategis Operasional 

kegiatan operasional SPPBE Chunur Company 

mencakup dua kegiatan utama yaitu pemasaran 

dan pengembangan jasa pelayanan. Aktivitas 

operasional pemasaran dilakukan dengan 

menjalankan program-program pemasaran yang 

telah ditetapkan. Pengawasan terhadap 

pelaksanaan program pemasaran dilakukan 

dengan mengukur kinerja pemasaran melalui 

indikator tingkat komunikasi dan kedekatan 

dengan konsumen serta tingkat keluhan 

pelanggan terhadap jasa pelayanan yang 

diberikan. Pengawasan yang terus menerus 

dilakukan melalui evaluasi atas pencapaian 

target yang telah ditetapkan. Evaluasi yang 

dilakukan secara terus menerus bertujuan untuk 

mengidentifikasi setiap masalah yang muncul 

dan bisa segera dilakukan tindakan perbaikan 

agar proses pemasaran dapat terus menerus 

berjalan dengan baik dan mencapai target-target 

yang telah ditetapkan.Jasa pelayanan yang 

prima merupakan proposisi nilai utama yang 

ditawarkan oleh SPPBE Chunur Company 
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kepada pelanggan. Jasa yang ditawarkan oleh 

SPPBE Chunur Company adalah berupa jasa 

pengisian gas LPG 3kg kepada para agen gas 

LPG 3kg diwilayah kabupaten cianjur dan jasa 

pengangkutan gas LPG 3kg dari kilang gas 

PERTAMINA ke SPBE di wilayah cianjur dan 

sukabumi. 

• Rencana Strategis Sumber Daya Manusia 

Aktivitas pengelolaan sumber daya manusia 

dilakukan melalui tahapan penentuan kebutuhan 

SDM, perekrutan, seleksi, pelatihan dan 

pengembangan SDM. 

Kebutuhan tenaga kerja untuk SPPBE Chunur 

Company ditentukan melalui proses Staffing. 

Pemenuhan tenaga kerja akan disesuaikan 

dengan kesediaan tenaga kerja yang ada di 

Chunur Group dan hanya ditempatkan pada 

posisi-posisi lever manager. 

Jam kerja mengikuti aturan pemerintah 

mengenai tenaga kerja  (40 jam per minggu) 

dengan diberlakukan shift-shift.Tata tertib yang 

berlaku di lokasi pekerjaan mengikuti peraturan / 

tata tertib yang berlaku di Perusahaan dengan 

pengawasan dari PT PERTAMINA (PERSERO). 
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 Pekerjaan atau data yang dikelola bersifat dinas 

dan rahasia sehingga tenaga kerja yang 

bersangkutan dilarang menggandakan untuk 

kepentingan diluar tugas yang diberikan atau 

membawanya keluar lokasi pekerjaan untuk 

kepentingan-kepentingan lain.                    PT 

PERTAMINA (PERSERO) berhak menegur atau 

mengambil tindakan tertentu terhadap tenaga 

kerja melalui perusahaan yang bersangkutan 

karena kelalaian atau tidak bertanggung jawab, 

menimbulkan citra negatif PT PERTAMINA tidak 

melaksanakan tugas dengan baik, serta 

melanggar peraturan yang berlaku. 

PERTAMINA dapat melakukan penilaian secara 

langsung terhadap masing-masing pekerja 

tanpa terjadwal untuk mengetahui kinerja 

pelayanan SPPBE tersebut. Masing-masing 

pekerja berhak mendapatkan gaji termasuk 

Tunjangan Hari Raya (THR) dan Cuti sesuai 

dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku di 

perusahaan. 

 SPPBE Chunur Company diwajibkan 

menyediakan pakaian seragam, 

perlengkapan,safety dan ID Card (tanda 

pengenal) untuk masing-masing pekerja. Dalam 

melaksanakan tugasnya, pekerja diwajibkan 
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untuk memakai pakaian seragam dan tanda 

pengenal di lokasi pekerjaan. Seluruh pekerja 

tanpa kecuali wajib ikut menjaga kebersihan, 

ketertiban, dan keamanan dilingkungan kerjanya 

• Rencana Strategis Keuangan 

Aktivitas pengelolaan keuangan SPPBE Chunur 

Company dilakukan terpisah dari Chunur Group 

yakni sebagai induk perusahaan. Akan tetapi 

segala kendali manager sebagai penanggung 

jawab aktivitas bisnis dan keuangan kepada 

Holding Chunur Group. Secara operasional, 

kegiatan keuangan berada dibawah tanggung 

jawab bagian keuangan yang mana bertanggung 

jawab memberikan laporan keuangan secara 

rutin ke Chunur Group. 

 

5.2. Saran 

5.2.1. Bagi Peneliti Selanjutnya 

1. Dalam Perancangan strategi bisnis disarankan untuk 

menggunakan beberapa teknik dan alat analisis, 

serta mengunakan landasan dan pendekatan dari 

berbagai teori dalam proses manajemen strategi, 

selain akan meningkatkan wawasan dan 

pengetahuan yang diperlukan dalam pengembangan 

strategi bisnis berikutnya, juga akan diperoleh hasil 
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analisis yang mendalam dan lebihnjeli untuk 

menangkap dan mengidentifikasi berbagai faktor 

yang dapat mempengaruhi jalannya bisnis, hal ini 

akan berdampak pada keputusan alternatif, rumusan 

dan rancangan strategi yang akan dilakukan. 

2. Meskipun bersifat teori dan sebagai kegiatan 

akademik, perancangan starategi haruslah dibuat 

serealistis mungkin agar dapat diimplementasikan 

secara terstruktur, terarah dan terukur. Perpaduan 

antara bisnis praktis dengan ilmu bisnis akan 

menghasilkan suatu rancangan bisnis yang menarik 

sehingga bisa terus diteliti dan dikembangakan. 

 

5.2.2. Bagi Praktisi bisnis 

1. Analisis dan perencanaan merupakan hal yang 

mutlak dilakaukan untuk mencapai keberhasilan 

dalam bisnis, baik untuk bisnis baru maupun untuk 

bisnis yang sudah berjalan agar bisnis dapat selalu 

berjalan dengan baik dan terukur pencapaian 

targetnya. 

2. Sebagai praktisi bisnis hendaknya mengetahui 

bagaimana sebuah teori itu sebenarnya. Karena 

dengan teori kita mempunyai panduan bagaimana 

kita dapat mempertahankan, mengembangkan atau 

bahkan menciptakan suatu bisnis. 
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3. Perancangan bisnis haruslah realistis sehingga 

dapat diimplementasikan secara sistematis dan 

terukur. 


