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BAB V 

PENUTUP 

 

 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, dalam bab 

ini akan diambil kesimpulan sebagai berikut: 

a. Keunggulan Angkringan Ing Teras 

Angkringan Ing Teras memiliki keunggulan karena pemilik berani 

melakukan inovasi konsep bisnis kuliner angkringan tradisional menjadi 

konsep bisnis angkringan baru yang lebih modern tanpa meninggalkan ciri 

khas konsep angkringan tradisional. Inovasi yang dilakukan pemilik pada 

aspek bukti fisik di Angkringan Ing Teras menunjukkan bahwa bisnis 

kuliner angkringan memiliki pasar yang besar dan diminati oleh banyak 

konsumen. 

b. Pemahaman pemilik terhadap industri bisnis kuliner angkringan 

Pemilik memahami betul bagaimana perkembangan bisnis kuliner 

angkringan. Pemahaman ini didapatkan pemilik melalui pengamatan yang 

dilakukan ke beberapa angkringan untuk mempelajari konsep angkringan 

tradisional secara keseluruhan. Pemilik melihat bahwa bisnis kuliner 

angkringan merupakan bisnis yang potensial karena sebenarnya selama ini 

angkringan merupakan bisnis kuliner yang memiliki banyak penggemar 

karena dianggap kuliner yang merakyat dengan harga yang terjangkau, 

hanya saja pemilik menilai bahwa konsep tempat angkringan pada 

umumnya kurang mendukung sehingga terkadang banyak konsumen yang 
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menggemari angkringan tetapi mengurungkan niat untuk ke angkringan 

karena sebagian besar tempat angkringan yang kurang mendukung. 

Berdasarkan pemahaman tersebut pemilik tertantang untuk melakukan 

sebuah inovasi terhadap konsep angkringan tradisional menjadi konsep 

angkringan baru yang lebih modern dengan tetap mempertahankan 

kekhasan angkringan tradisional. Inovasi konsep angkringan yang 

dilakukan pemilik mengandalkan salah satu aspek strategi bauran 

pemasaran yaitu aspek bukti fisik yang dapat merubah konsep angkringan 

menjadi lebih baik lagi. 

c. Pemahaman konsep marketing 

Jiwa marketing pemilik yang kuat dan pengalaman bekerja di 

bidang marketing yang cukup lama sangat mendukung keinginan pemilik 

untuk berwiraswasta. Inovasi konsep angkringan tradisional menjadi 

konsep angkringan baru yang lebih modern dengan tetap mempertahankan 

ciri khas angkringan tradisional dimaksudkan pemilik untuk menarik 

konsumen sebanyak mungkin dengan menggunakan strategi bauran 

pemasaran pada aspek bukti fisik khususnya. Inovasi tersebut dapat dilihat 

dari modifikasi pada design tempat, tata letak/layout tempat, dan 

penyajian hidangan dengan konsep yang berbeda dan menarik serta aspek 

bukti fisik pendukung yaitu fasilitas hiburan live music dan fasilitas parkir. 

Pemilik menyatakan dalam konsep marketing apabila menawarkan sesuatu 

yang menarik apalagi berhubungan dengan kebutuhan pokok, maka hal itu 

akan menimbulkan daya tarik yang besar bagi konsumen dan akan dengan 

cepat memiliki pasar yang besar. Dan terbukti dengan strategi pemasaran 

dan inovasi konsep angkringan yang dilakukan pemilik, Angkringan Ing 

Teras memiliki konsumen yang banyak dan terus bertambah setiap 

harinya. 
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5.2  Saran 

Dalam penelitian ini peneliti ingin memberikan saran bagi objek penelitian 

yang mungkin dapat menjadi referensi ke depannya bagi objek penelitian dalam 

mengembangkan bisnis kuliner Angkringan Ing Teras agar dapat menjadi lebih 

inovatif dalam pengembangannya sehingga memperkuat konsep unik pada aspek 

bukti fisiknya. 

 

1. Keunggulan Angkringan Ing Teras dengan diferensiasi yang di konsep 

oleh pemilik merupakan hal yang penting. Akan tetapi sebaiknya 

Angkringan Ing Teras tetap mempertahankan dan lebih menunjukkan ciri 

khas angkringan tradisional dengan menciptakan suasana tenang dan 

nyaman, karena dengan suasana tersebut konsumen akan lebih tertarik dan 

tidak akan kehilangan kekhasan angkringan. 

2. Bagi para wiraswastawan yang berencana dan akan merintis sebuah bisnis 

harus memahami bidang bisnis yang akan dilakukan, pemahaman tersebut 

akan sangat bermanfaat karena seorang wiraswastawan harus memahami 

bidang bisnisnya agar dapat mengambil dan menentukan keputusan-

keputusan dalam bisnisnya tersebut.  

 

 

 

 

 

 

 


