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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN
 
4.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil laporan diatas, dapat disimpulkan bahwa: 

1. PT. Varia Usaha Beton merupakan perusahaan pasar bisnis, hal 

tersebut ditunjukkan dengan karakteristik PT. Varia Usaha Beton 

yaitu : 

- Memiliki pembeli yang lebih sedikit, namun pembelian dalam 

jumlah yang besar. 

- Melakukan pembelian professional, dimana dibedakan menjadi 

dua kategori yaitu kelas proyek dan retail. Dimana setiap 

kategori memiliki prosedur tersendiri dalam melakukan proses 

pembelian. 

2. Salah satu strategi pemasaran PT. Varia Usaha Beton yaitu 

menambah plant baru. Sebelum menambah plant baru, dilakukan 

analisis market share. Hal tersebut berguna untuk mengetahui 

posisi perusahaan dalam suatu area tertentu dan siapa saja 

pesaingnya.  

3. Dalam analisis market share produk beton siap pakai area Jawa 

Timur, PT. Merak Jaya Beton merupakan pemimpin pasar selama 

dua tahun terakhir. Sedangkan PT. Varia Usaha Beton berada di 

peringkat kedua sebagai penantang pasar.  

4. Upaya dari PT. Varia Usaha Beton untuk mengidentifikasi 

pesaingnya, yaitu melalui Analisis Market Share.  

5. Sedangkan analisis market share produk beton siap pakai area 

Jawa Tengah, PT. Varia Usaha Beton merupakan pemimpin pasar. 

Dan berhasil mempertahankan posisi nya dalam kurun dua tahun 

terakhir. Sedangkan untuk penantang pasar untuk area Jawa 

Tengah dipegang oleh PT. SCG Jayamix dan PT. Jati Kencana 

Beton.  
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6. Analisis market share produk beton siap pakai Luar Jawa, PT. 

Utama Beton Perkasa merupakan pemimpin pasar. Sedangkan PT. 

Varia Usaha Beton berhasil menduduki peringkat kedua sebagai 

penantang pasar. Rata – rata perusahaan pesaing mengalami 

kenaikan volume di tahun 2016, yang cukup berbeda dengan area 

Jawa Timur dan Jawa Tengah.  

7.  Kekuatan yang dimiliki oleh PT. Varia Usaha Beton adalah, PT. 

Semen Indonesia (Persero) Tbk mendukung penuh pelaksanaan 

produksi dengan modal. Karena PT. Varia Usaha Beton merupakan 

anak perusahaan dari PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk, maka 

nasional menaruh kepercayaan dan menjadikan PT. Varia Usaha 

Beton memiliki strong brand di kancah nasional. 

8. Selain kekuatan, kelemahan dari PT. Varia Usaha Beton antara lain 

dalam sistem teknologi dan bahan material yang mahal. 

9. Jika dilihat dari sisi keuntungan, PT. Varia Usaha Beton dapat 

memperluas persebaran plant, karena kebutuhan akan infrastruktur 

juga meningkat. 

10. Ancaman yang di hadapi oleh PT. Varia Usaha Beton adalah 

perdagangan bebas di era MEA. Dimana hal ini juga dapat menjadi 

ancaman bagi perusahaan nasional lainnya.  

4.2 Saran 

Berdasarkan hasil laporan terkait analisis market share produk beton 

siap pakai PT. Varia Usaha Beton, penulis memberikan saran sebagai 

berikut: 

1. Untuk mencapai visi dari PT. Varia Usaha Beton yaitu menjadi 

perusahaan beton dan aggregates pilihan utama pelanggan di pasar 

nasional, maka perlu gencar melakukan promosi melalui media 

sosial. Karena pada era tekhnologi, rata – rata masyarakat 

memperoleh informasi melalui internet. Sehingga cara paling 

praktis untuk dapat meraih pelanggan di penjuru daerah adalah 
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melalui internet. Terlebih lagi untuk website dari PT. Varia Usaha 

Beton, dapat selalu di update agar dapat dimanfaatkan sebagai 

media informasi bagi para pelanggan.  

2. Selain melakukan promosi melalui media sosial atau media cetak, 

PT. Varia Usaha Beton dapat menggunakan promosi sebagai 

eksistensi perusahaan. Hal tersebut dapat dilakukan melalui 

program CSR (Customer Social Responsibility), salah satu 

contohnya adalah beasiswa bagi anak yang berprestasi dan lain 

sebagainya.  
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