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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Kesimpulan 

Kesimpulan dari perancangan strategi pengembangan bisnis produksi 

ammonium nitrat fuel oil ini adalah : 

1. Berdasarkan matrik SWOT di atas, terlihat bahwa perusahaan berada pada 

posisi yang menguntungkan, yaitu mendukung strategi agresif. Perusahaan 

memiliki nilai strength dan opportunity yang lebih tinggi daripada weakness dan 

treath. Dengan demikian, perusahaan dapat memanfaatkan peluang dengan 

menggunakan kekuatan yang dimiliki. Strategi agresif dapat didukung dengan 

menerapkan market penetration strategy, market development strategy, dan 

product development strategy. 

2. Business Process Reengineering (BPR) yang dilakukan yaitu dengan 

menambahkan proses produksi ammonium nitrate fuel oil di pabrik MNK 

Cikampek dan dapat menambah profit hingga 29%. 

3. Rencana operasional yang direncanakan : 

a. Perencanaan operasional 

Pabrik ANFO dibangun di area pabrik Cikampek dengan target produksi 1.000 

ton per bulan atau 50 ton per hari per shift dan memasarkannya ke seluruh 

Indonesia. Bahan baku pembuatan ANFO yaitu amonium nitrat diproduksi sendiri 

di pabrik eksisting dan solar dari pertamina. 
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b. Perencanaan pemasaran 

Target pasar ANFO adalah industri pertambangan dan konstruksi di Indonesia. 

Harga jual $900 per ton produk ditetapkan berdasarkan konsep competition-based 

pricing. Konsep penjualan yang digunakan adalah bisnis to bisnis. 

c. Perencanaan keuangan 

Dengan kebutuhan modal sebesar Rp98.541.262.000,- yang dipenuhi 60% dari 

pinjaman bank dan 40% modal sendiri, diperoleh laba bersih di tahun pertama 

sebesar Rp21.825.612.852,-. Hasil penelitian didapat nilai NPV positif sebesar  

Rp34.610.082.342, IRR 22,08% lebih besar dari bunga pinjaman 12% dan waktu 

pengembalian 3 tahun 1 bulan 26 hari menunjukkan perencanaan ini menarik 

untuk dijalankan. 

d. Perencanaan sumber daya manusia 

Perencanaan sumber daya manusia dimulai dengan perekrutan 1 (satu) orang 

supervisor dan 6 (enam) orang staff. Bagian operasi ANFO berada dalam 

direktorat teknik dan produksi, di bawah general manager produksi dan manager 

produksi. 

 

5.2  Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, saran-saran yang diberikan adalah sebagai 

berikut : 

1. Potensi pertambangan di Indonesia bahkan di dunia masih sangat besar dan 

jumlah pesaing produsen ANFO hanya sedikit, hal ini masih memberikan 
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kesempatan bagi perusahaan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan 

memperluas area pemasaran, bahkan sampai ke luar negeri. 

2. Biaya operasional terbesar salah satunya adalah dari biaya transportasi. 

Memiliki armada sendiri untuk distribusi produk akan mengurangi biaya 

operasional. 


