
74

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Upaya panjang dan kesungguhan yang telah penulis lakukan selama

mengerjakan tugas akhir kuliah ini, penulis mendapatkan berbagai macam

pengalaman dan ilmu maka dari hasil penelitian yang penulis dapatkan

melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi menegnai Analisis

Pengembangan Usaha Ikan Asap Dengan Menggunakan Analisis SWOT

(Studi Kasus Usaha Ikan Asap Kasmiati ds. Guyangan Kec. Trangkil Kab.

Pati), maka pada bab akhir ini penulis dapat menyimpulkan penelitian ini

sebagai berikut :

1. Pengembangan usaha ikan asap Kasmiati ds. Guyangan mengalami

pengembangan usaha yang sangat lamban. Pengembangan yang

lamaban dikarenakan adanya beberapa sebab yang terjadi dalam usaha

itu sendiri yaitu, pengembangan modal usaha, minimnya alat

produksi, dan pengembangan pemasaran. Dari penyebab-penyebab

tersebut, mengakibatkan rendahnya profit yang didapatkan sehingga

mempengaruhi pengembangan usaha ikan asap Kasmiati.

2. Pengembanagn usaha ikan asap Kasmiati ds. Guyangan setelah

dilakukan analisis menggunakan analisis SWOT telah diketahui

beberapa hal mengenai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman.

Faktor internal yang menjadi sebuah kekuatan yang dimiliki oleh

usaha ikan asap Kasmiati adalah ukuran potongan ikan yang lebih

besar, kualitas produk yang bercitarasa tinggi, dan pemilihan bahan

baku yang masih segar. Faktor internal yang menjadi sebuah

kelemahan usaha ikan asap Kasmiati adalah keterbatasan permodalan,

menipisnya bahan baku, dan keadaan pasar yang tidak menentu.

Sedangkan factor eksternal usaha ikan asap Kasmiati yang menjadi

sebuah peluang usaha adalah kemajuan teknologi, dan bahan

pengganti yang mudah didapat dan diminati konsumen. Faktor

eksternal yang menjadi suatu ancaman bagi usaha ikan asap Kasmiati
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ini adalah pengasapan modern dan perbandingan harga dengan produk

lain.

B. Saran-Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, penulis

merekomendasikan beberapa saran yang sekiranya dapat menjadikan

pembelajaran ke depannya. Adapun saran-saran dari penulis adalah sebagai

berikut :

1. Dalam pengembangan usaha sebaiknya pemilik usaha harus berani

melangkah untuk memutuskan strategi dalam pengembangan usaha.

Lebih berani mengambil resiko untuk pengembangan usaha ikan asap.

2. Pemilik usaha harus lebih mengetahui peluang-peluang yang ada dan

ancaman dari pesaing produk lain. dan tetaplah menggunakan bahan

produksi yang berkualitas agar tetap terjaga citarasa produk ikan asap

Kasmiati.

C. Penutup

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat,

hidayah, serta ridlonya dalam penulisan skripsi ini sehingga penulis dapat

menyelesaikan sekripsi ini dengan baik, penulis menyadari bahwa dalam

penulian skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis

menghrapakan saran-saran dan kritikan yang bersifat membangun dari

semua pihak, demi kesempurnaan skripsi ini.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu

Dosen, Bapak Pembimbing dan para kawan yan telah membimbing dan

membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Harapan penulis, semoga skripsi

ini dapat bermanfaat bagi penulis, perguruan tinggi dan pembaca sekalia,

demi kemajuan pendidikan pada umumnya. Akhir dalam penulisan ini

penulis ingin member catatan bahwa kesempurnaan dan segala kebaikan

hanya milik Allah SWT, dan kelemahan, kekurangan milik manusia, akhir

kata penulis mengucapkan Alhamdulillahirobbil alamin.


