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     BAB V 

        KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai pengaruh 
pengembangan produk IP PBX dalam meningkatkan hasil penjualan di PT. INTI 
(Persero), serta mengacu pada apa yang telah dikemukakan pada bab-bab 
sebelumnya, penulis mencoba mengemukakan beberapa kesimpulan dan saran 
sebagai bahan masukan untuk perusahaan sehingga diharapkan akan memberikan 
manfaat bagi PT. INTI (Persero), khususnya yang berkaitan dengan tema Tugas 
Akhir ini. 

5.1 Kesimpulan 

 Dari data yang diperoleh serta hasil pembahasan dan analisis, maka 
penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pengembangan produk merupakan suatu usaha yang dilakukan secara 
sadar dan terencana dalam mengembangkan produk baru serta mengelola 
produk yang sudah ada untuk menghadapi persaingan yang semakin 
tinggi, melalui usaha penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh 
perusahaan itu sendiri. 

2. Tahap-tahap pengembangan produk baru yang dilakasanakan oleh PT. 
INTI (Persero) adalah sebagai berikut : 

a. Tahap Pemunculan gagasan 
b. Tahap pengembangan dan pengujian konsep 
c. Tahap pengembangan strategi pemasaran 
d. Tahap analisis bisnis 
e. Tahap pengembangan produk 
f. Tahap pengujian pasar 
g. Tahap komersialisasi 

3. Tujuan-tujuan yang ingin dicapai perusahaan dalam melaksanakan 
pengembangan produk baru adalah sebagai berikut : 

a. Mempertahankan Posisi Pangsa Pasar (Maket Share) 
b. Mengembangkan lebih lanjut posisi perusahaan sebagi inventor 
c. Untuk mempertahankan dan Meningkatkan Penjualan 
d. Untuk Menghadapi Persaingan 
e. Memaksimumkan laba perusahaan 
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4. Faktor-faktor yang mendoromg PT. INTI (Persero) melaksanakan 
pengembangan produk baru adalah sebagai berikut : 

a. Mempertahankan Penjualan 
b. Perubahan Selera dan Keinginan Konsumen 
c. Persaingan yang semakin ketat 
d. Perkembangan Teknologi 
e. Siklus Hidup Produk yang Relatif Pendek 

5. Masalah-masalah yang dihadapi PT. INTI (Persero) dalam melaksanakan 
pengembangan produk sebagai berikut : 

a. PT. INTI (Persero) mengalami kekurangan suku cadang sebagai 
bahan dasar dalam pembuatan produk yang di import dari luar. 

b. PT. INTI  (Persero) menghadapi persaingan yang ketat dalam 
memasarkan produk dimana produk pesaingnya mungkin 
memperoleh ide yang sama, pada waktu yang sama, dan 
kemenangan yang diraih paling cepat. 

c. PT. INTI (Persero) menghadapi kendala dalam hal globalisasi, 
sepertinya masuknya barang-barang yang sejenis yang dihasilkan 
oleh pihak luar seperti negara jepang. 

6. Faktor-faktor yang menghambat pengembangan produk adalah sebagai 
berikut : 

a. Pasar yang terbagi 
b. Kendala Sosial dan Pemerintah 

7. Solusi yang dilakukan PT. INTI (Persero) dalam mengatasi permasalahan 
pengembangan produk adalah sebagai berikut : 

a. Menciptakan hubungan yang baik dengan pabrik 
b. Penciptaan ide 
c. Faktor globalisasi 

5.2 Saran 

 Adapun saran yang ingin penulis sampaikan adalah PT. INTI (Persero) 
sebaiknya memproduksi produk IP PBX hasil pengembangan sendiri karena hal 
ini dapat memberikan keuntungan antara lain : 

1. Potensi pasar sudah cukup jelas dan dilihat dari hasil yang penulis 
dapatkan, menunjukkan adanya animo perusahaan yang cukup tinggi 
untuk membeli produk IP PBX tersebut. Misalnya dengan adanya 
pembelian produk tersebut untuk di pakai sendiri. 

2. Dapat mengantisipasi permintaan pasar terhadap berbagai fitur baru, 
dengan adanya berbagai model dan fungsi kegunaannya. 
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3. Dapat memilih sumber material dengan bebas, dengan bekerjasama 
dengan pihak dalam negeri untuk membeli suku cadang dari dalam negeri, 
karena selain mudah didapat tentu biaya yang dikeluarkan lebih sedikit 
daripada membeli suku cadang dari luar negeri. 

  

 


