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BAB IV 

PENUTUP 

4.1 RINGKASAN 

Dalam sub bab ini akan disampaikan secara ringkas dari uraian 

dan penjelasan dari BAB III Metoda Penelitian “Analisis Existing 

Product” pada PT Fajar Mas Murni. Maka bab ini akan menyajikan 

ringkasan sebagai berikut: 

Riset merupakan hasil berpikir ilmiah harus dapat berperan 

dalam menyediakan infomasi yang efektif bagi manajemen dalam 

mengambil keputusan tentang berbagai masalah ataupun peluang 

bisnis (Sumarini dan Wahyuni, 2006:3). 

Perbedaan metodologi dan metoda penelitian ialah, 

metodologi penelitian membahas konsep teoritik berbagai metoda, 

kelebihan dan kelemahannya, yang dalam karya ilmiah dilanjutkan 

dengan pemilihan metoda yang digunakan; sedangkan metoda 

penelitian mengemukakan secara teknis tentang metoda–metoda 

yang digunakan dalam penelitian. (Muhadjir, 1999: 3) 

Menurut Gilbert (2001:128), desain riset (Research Design) 

merupakan kerangka kerja atau rencana untuk melakukan studi yang 

akan digunakan sebagai pedoman dalam mengumpulkan dan 

menganalisis data. Rancangan riset yang digunakan dalam penelitian 

analisis existing produk adalah riset eksploratori. Dimana hasil atau 

output dari riset eksploratori adalah berupa ide–ide dan masukan – 

masukan, bukan jawaban. 

Proses riset didefinisikan sebagai urutan–urutan langkah dalam 

mendesain dan mengimplementasikan studi riset, Langkah–langkah 

dalam proses pembuatan riset bisnis “Analisis Existing Product” 

adalah sebagai berikut: 

1. Latar Belakang Analisis Existing Product 
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Penelitian ini adalah salah satu rasa tanggung jawab yang 

diberikan oleh PT Fajar Mas Murni kepada principals yang telah 

mempercayakan produknya. Selain itu, hasil dari analisis ini akan 

menjadi bahan pertimbangan bagi pemangku kepentingan untuk 

membuat keputusan, apakah produk yang tidak tercatat 

penjualannya dalam kurun waktu lima tahun perlu dipertahankan 

kerjasamanya atau harus dideterminasi untuk dieleminasi.  

2. Perumusan Masalah “Analisis  Existing Product”. 

Hal utama yang menjadi masalah dalam penelitian ini 

adalah penurunan hasil penjualan selama empat periode berturut 

– turut. Pada riset ini, peneliti berusaha untuk mengidentifikasi 

hal – hal apasaja yang menjadi hambatan bagi penjualan setiap 

produk. Laporan riset yang dihasilkan akan menjadi bahan 

pertimbangan pemangku kepentingan dalam membuat keputusan 

perpanjangan kerjasama dengan principal dan juga akan menjadi 

bahan bagi divisi MSCOE dalam merencanakan penjualan. 

3. Metode Pengumpulan Data  

Sumber data primer  diperoleh menggunakan metode 

survei dan grafik penjualan produck PT Fajar Mas Murni dan 

grafik penjualan per Business Center. Sedangkan sumber data 

sekunder yang digunakan adalah kurs nilai rupiah terhadap mata 

uang asing yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Metode yang 

digunakan dalam proses pengumpulan data adalah Metode 

Sensus. Pada Metode Sensus objek penelitian adalah populasi 

dari objek yang ingin diteliti yaitu produk  yang diageni oleh PT 

Fajar Mas Murni selama lima tahun atau lebih. Teknik kuesioner 

digunakan dalam mengumpulkan data survei. Instrumen data 

dibuat oleh peneliti sesuai dengan rumusan masalah penelitian. 

4. Pelaksanaan Riset Existing Product 

Seluruh pelaksanaan kegiatan penelitian berlangsung 

dengan baik oleh divisi MRBD  dan telah diterima oleh 
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pemangku kepentingan selaku klien pada riset ini. Penelitian 

berlangsung selama empat bulan dimulai pada bulan Januari dan 

berakhir pada bulan April, terhitung dari awal pembuatan atau 

perencanaan riset dan instrumen riset hingga hasil akhir laporan 

riset “Analisis Existing Product”. 

5. Pengolahan Data 

Dalam pengolahan data penelitian, metode yang 

digunakan adalah metode kualitatif. Adapun dalam melakukan 

pengolahan data, sebelumnya peneliti sudah menentukan skala 

likert bagi hasil survey responden. Isi laporan berupa interpretasi 

skala likert dan juga kesimpulan dari jawaban essay para 

responden. 

6. Laporan Hasil Riset 

Dalam penyusunan Laporan hasil riset “Analisis Existing 

Product”, peneliti membuat laporan dalam dua bentuk 

komunikasi yaitu secara formal dan informal. Dalam bentuk 

informal hasil penelitian dibuat dalam bentuk presentasi. 

Sedangkan dalam bentuk formal jenis laporan yang digunakan 

dalam penulisan adala laporan lebih bersifat umum atau tidak 

ilmiah (popular report). 

4.2 KESIMPULAN 

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan maka kesimpulan yang 

dapat diambil adalah, sebagai berikut: 

1. Analisis Existing Product adalah sebuah penelitian dengan  objek 

yang diteliti yakni produk yang telah bekerja sama selama lima 

tahun atau lebih. Sedangkan objek responden merupakan Sales 

engineer dan divisi MSCOE PT Fajar Mas Murni yang 

bertanggung jawab atas produk yang dinilai. 

2. Rancangan Riset yang digunakan adalah riset eksploratori. Secara 

umum riset eksploratori  sesuai untuk setiap permasalahan yang 
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belum banyak diketahui dan dalam menentukan prioritas penelitian 

selanjutnya. 

3. Metode pengumpulan data yang telah dipaparkan adalah metode 

sensus. Dimana metode pengumpulan data dilakukan dengan jalan 

mencatat seluruh elemen yang menjadi objek penelitian. 

4. Metode pengolahan data yang digunakan dalam Analisis Existing 

Product adalah metode kualitatif, dimana data terdiri dari 

rangkaian interpertasi hasil skala likert  dan juga kesimpulan dari 

jawaban essay para responden. 

4.3 SARAN 

Berdasarkan permasalahan uang dihadapi oleh PT. Fajar 

Mas Murni maka saran yang dapat saya berikan adalah sebagai 

berikut: 

1. Petugas pencacah/peneliti/surveyor adalah divisi Marketing 

Research and Business Development (MRBD), hal tersebut 

sangat baik apabila perusahaan mempunyai divisi dependent 

untuk melakukan penelitian. Akan tetapi latar pendidikan (6:7) 

staff MRBD berasal dari non-ekonomi. Hal tersebut dapat 

menghambat proses penelitian bisnis dikarenakan latar 

belakang pendidikan yang membuat cara berfikir yang berbeda. 

Divisi MRBD harus disarankan untuk melakukan penambahan 

personal yang mengerti bidang penelitian bisnis. Hal tersebut 

akan memudah divisi MRBD dalam melakukan penelitian-

penelitian selanjutnya. 

2. Divisi MRBD disarankan untuk melakukan Sertifikasi Tenaga 

Pemasaran dan Penelitian Bisnis yang dilakukan oleh Badan 

Nasional Sertifikasi Profesi. Hal tersebut akan membantu 

perusahaan untuk mengukur kemampuan tim peneliti 

perusahaan. 
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3. Sebelum melakukan penelitian, seharusnya peneliti membuat 

proposal rencana penelitian yang berisi hipotesis, prosedur, 

metoda penelitian dan rancangan biaya. Walau pun penelitian 

adalah sebuah perintah dari stakeholder akan tetapi proposal 

penelitian sangat lah penting, dikarenakan hal tersebut dapat 

menjadi pedoman selama proses kegiatan penelitian. 

Diharapkan saran yang diberikan dapat menjadi masukan 

bagi PT. Fajar Mas Murni sehingga penelitian selanjutnya dapat 

terlaksana lebih optimal, efektif, dan efisien. 


