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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab – bab 

sebelumnya, maka pada bab ini penulis akan mengemukakan beberapa 

kesimpulan dan sasaran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan mengenai 

pengembangan produk dan peranannya dalam peningkatan hasil penjualan pada 

CV. Dipta Hira Jaya. 

 

5.1 Kesimpulan 

 

1.  Pengembangan produk pada CV. Dipta Hira Jaya Cirebon yaitu dari hasil 

penelitian yang dilakukan pada CV. Dipta Hira Jaya dapat disimpulkan bahwa 

program pengembangan produk yang dilakukan telah melalui berbagai 

proses seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya. Berbagai tahapan 

tersebut dapat berjalan berkat kerja sama diantara pihak – pihak yang terkait 

baik dari dalam maupun luar perusahaan. Khususnya bagian Riset dan 

Pengembangan, bagian Produksi serta bagian Pemasaran. Tahap – tahap 

pengembangan produk yang dilaksanakan CV. Dipta Hira Jaya terdiri dari : 

1. Tahap Pemunculan Gagasan 

Penulis berpendapat bahwa pada dasarnya proses pengembangan 

produk yang dilakukan oleh CV. Dipta Hira Jaya sudah tepat. Perusahaan 

sudah menggunakan sumber internal maupun ekternal dalam mencari ide 

– ide baru. 

2. Tahap Penyaringan Gagasan 

CV. Dipta Hira Jaya telah menjalankan tahap – tahap penyaringan 

gagasan dengan baik . Hal ini dapat dilihat dari usaha yang dilakukan 

secara hati – hati, dimana pada tahap ini ide atau gagasan yang akan 

diambil disesuaikan dengan tujuan perusahaan, kemampuan perusahaan, 

dan keinginan konsumen. Dengan adanya tindakan yang hati – hati, 

perusahaan dapat menghindari dampak – dampak yang dapat merugikan 

bagi perusahaan.  
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3.  Tahap Pengembangan dan Pengujian Konsep 

CV. Dipta Hira Jaya dalam hal ini bagian Riset dan Pengembangan 

telah melakukan tahap ini dengan cukup baik yaitu dengan memberikan 

penjelasan dan memberikan gambaran berupa desain yang yang akan 

dihasilkan bersama keterangan mengenai konsep produk tersebut yang 

diwujudkan dalam bentuk tulisan, kapan produk itu akan dibuat serta 

seberapa besar dana yang dibutuhkan untuk dapat mewujudkan konsep 

tersebut. 

4. Strategi Pemasaran 

Jadi disini CV. Dipta Hira Jaya telah mengembangkan strategi 4P 

dengan cukup baik. Produk yang dihasilkan CV. Dipta Hira Jaya adalah 

produk yang terbuat dari rotan, sedangkan penetapan harga  

dipertimbangkan berdasarkan biaya produksi, kualitas, desain produk, 

daya beli konsumen, dan harga pesaing. Pendistribusian produk hanya di 

satu tempat saja yaitu di Cirebon, CV. Dipta Hira Jaya mempromosikan 

produk – produk yang dihasilkan dengan mengikuti pameran – pameran 

mebel (sales promotion) yang biasanya diadakan di Jakarta dan di luar 

negeri, serta melalui (direct marketing) dengan membuat situs di internet. 

 5. Analisis Bisnis 

Jadi pada dasarnya bagian Riset dan Pengembangan tidak 

melakukan perhitungan secara khusus mengenai jumlah penjualan, 

proyeksi biaya, dan proyeksi keuntungan namun lebih pada perkiraan. 

Dengan membuat perkiraan dari semua perencanaan, maka perusahaan 

dapat lebih mudah untuk membuat kebijakan dalam pelaksanaan 

operasional perusahaan secara keseluruhan. 

6. Pengembangan produk  

Disini CV. Dipta Hira Jaya telah melakukan pengembangan strategi 

dengan cukup baik dengan melakukan pengembangan produk dalam 

bentuk prototype sehingga sangat membantu CV. Dipta Hira Jaya dalam 

menyempurnakan produknya agar dapat terhindar dari kegagalan dalam 

proses pembuatan produk yang nantinya dapat mengakibatkan kerugian 

bagi perusahaan.  
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7. Pengujian Pasar 

Jadi pengujian pasar yang dilakukan CV. Dipta Hira Jaya bertujuan 

untuk mengetahui sampai sejauh mana  prototype dapat diterima oleh 

konsumen sehingga dapat menjadi masukan bagi perusahaan untuk 

melangkah ketahapan berikutnya. 

8. Komersialisasi 

Komersialisasi yang dilakukan CV. Dipta Hira Jaya ini sudah cukup 

baik. Dengan memperhatikan trend yang ada, perusahaan dapat 

mengetahui keinginan konsumen sehingga produk yang dipasarkan dapat 

mengenai sasaran dan nantinya dapat berdampak positif terhadap 

penjualan. 

Pada dasarnya CV. Dipta Hira Jaya telah melakukan pengembangan 

produknya dengan baik yaitu dengan melakukan mengembangkan produk 

baru setiap tahunnya, hal tersebut dapat dilihat pada tabel 4.1, pada tahun 

2001 produk baru yang dihasilkan sebanyak 30 model sedangkan pada tahun 

2005 mengalami peningkatan menjadi 65 model.  

Tujuan CV. Dipta Hira Jaya melakukan pengembangan produk baru 

setiap tahunnya adalah sama yaitu memaksimalkan penjualan sehingga 

diharapkan laba perusahaan tiap tahunnya dapat meningkat. CV. Dipta Hira 

Jaya dalam hal ini juga harus mampu mempertahankan persaingan dengan 

produk yang sudah ada yang dihasilkan oleh  perusahaan mebel yang lain. 

Hal ini akan menjadi target jangka panjang dikemudian hari. 

Hambatan yang dialami oleh CV. Dipta Hira Jaya dalam pengembangan 

produk baru dari tahun ke tahun antara lain lebih kepada biaya 

pengembangan produk baru yang membutuhkan dana cukup besar agar 

dapat menghasilkan produk yang layak untuk dipasarkan. 

 

2. Perkembangan hasil penjualan pada CV. Dipta Hira Jaya Cirebon yaitu 

dapat dilihat pada tabel 4.2 yang menunjukan hasil penjualan yang diperoleh 

pada CV. Dipta Hira Jaya mengalami kenaikan setiap tahunnya. Sejak tahun 

2001-2002 di mana hasil penjualan naik sebesar Rp 70.000.000,00 dengan 

persentase kenaikan sebesar 5,60%. pada periode 2002-2003 penjualan naik 

sebesar Rp 120.000.000,00 dengan persentase kenaikan sebesar 9,09%, 

pada periode 2003-2004 hasil penjualan naik sebesar Rp 160.000.000,00 
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dengan persentase kenaikan sebesar 11,11%, dan pada periode 2004-2005 

hasil penjualan mengalami kenaikan yang signifikan yaitu sebesar Rp 

180.000.000,00 dengan persentase kenaikan sebesar 11,25%.  Dengan hasil 

penjualan rata-rata adalah sebesar Rp 132.500.000,00 atau dalam 

persentase mengalami kenaikan sebesar 9,26%.  

 

3. Peranan pengembangan produk dalam meningkatkan hasil penjualan 

produk rotan dapat dilihat dari hasil pengujian statistik dengan menggunakan  

• Analisis regresi  

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel x (pengembangan 

produk) terhadap variabel y (hasil penjualan) dari hasil perhitungan diperoleh 

persamaan persamaan Y = 3.388.597.377+ 15.252.270,43 X dapat diartikan 

bahwa jika variabel x (pengembangan produk) bertambah 1, maka akan 

meningkatkan variabel y (hasil penjualan) sebesar Rp15.252.270,43  

sedangkan nilai konstanta a = 3.388.597.377 dapat diartikan sebagai nilai 

variabel y (hasil penjualan) apabila x = 0.  

• Analisis korelasi 

Sementara itu hasil dari pengujian dengan menggunakan analisis korelasi 

diperoleh r = 0,999834628  hasil ini menunjukan bahwa r mendekati +1 yang 

artinya antara variabel x (pengembangan produk) dengan variabel y (hasil 

penjualan) mempunyai hubungan positif sempurna dan sangat kuat.   

• Analisis Koefisien Determinasi 

Dari hasil perhitungan dengan menggunakan analisis koefisien 

determinasi diperoleh Kd = 0,999669284 ini berarti bahwa pengembangan 

produk yang dilakukan oleh perusahaan mempengaruhi hasil penjualan 

sebesar 99,97% sedangkan 0,03% dipengaruhi faktor-faktor lainnya di luar 

pengembangan produk.  

• Uji Hipotesis 

Hasil dari pengujian hipotesis diperoleh hitungt  sebesar 95,244 sedangkan 

tabelt  dengan melihat dari tabel II nilai-nilai dalam distribusi t dengan tingkat 

kesalahan 5% adalah sebesar 2,353, dengan demikian hasil pengujian di 

atas dapat dilihat bahwa tabelhitung tt > , maka Ho ditolak dan Ha diterima 
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artinya terdapat peranan yag positif antara variabel x (pengembangan 

produk) dengan variabel y (hasil penjualan). 

 

5.2 Saran 

   Berdasarkan pembahasan di atas, penulis dapat menyarankan hal-hal 

sebagai berikut : 

1. Untuk lebih baiknya mungkin perusahaan dapat mengembangkan sumber 

– sumber internal dan ekternal lain yang lebih beragam untuk 

mendapatkan gagasan baru, misalnya: sumber internal bukan hanya dari 

bagian Riset dan Pengembangan saja tapi dapat dari karyawan lain 

misalnya bagian Pemasaran dan bagian Produksi. Sedangkan sumber 

ekternal bukan dari pesaing, dan dari konsumen saja tetapi bisa juga 

melihat dari trend – trend yang ada, dari majalah – majalah ataupun dari 

internet. 

2. Agar dapat lebih memperluas pangsa pasar maka perusahaan dapat 

melakukan perbaikan – perbaikan misalnya: soal distribusi bukan hanya 

di lokasi pabrik dan kantor saja, tetapi di kota – kota  besar seperti 

Jakarta, Surabaya juga sebaiknya disediakan tempat untuk  

memamerkan hasil produksinya mengingat meningkatnya permintaan 

konsumen terhadap produk rotan di Jakarta dan Surabaya. CV Dipta Hira 

Jaya hendaknya juga memperhatikan faktor-faktor lain di luar 

pengembangan produk seperti promosi, sebab kegiatan promosi 

dirasakan kurang sekali perannya, padahal promosi pun ada kaitannya 

secara langsung dalam rangka untuk meningkatkan hasil penjualan.  

Promosi yang dilakukan bukan hanya sales promotion yaitu dengan 

mengikuti pameran mebel saja, dan direct marketing dengan membuat 

situs di internet , tetapi juga sebaiknya dengan cara personal selling yaitu 

bagian Pemasaran mengadakan kerjasama dengan instansi pemerintah, 

perkantoran, hotel dan restoran yang ada di dalam maupun di luar negeri.   

3. Perusahaan juga harus memperhatikan Sumber Daya Manusia-nya 

terutama bagian Riset dan Pengembangan serta bagian Produksi yang 

masih kurang cermat dalam membuat prototype, sehingga produk 

tersebut terlihat kurang sempurna baik dari segi ukuran ataupun desain 
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produknya. Hal ini bisa mengakibatkan kerugian bagi perusahaan 

mengingat biaya proses pengembangan produk yang tidak sedikit. 


