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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian ini, maka dapat ditarik 

kesimpulan: 

1. Strategi bersaing yang saat ini dilakukan oleh DP Mall Semarang 

adalah Tenant Mix. Dengan menerapkan strategi Tenant Mix, DP 

Mall memanfaatkan Carrefour sebagai Anchor Tenant (penyewa 

utama) agar menarik pengunjung melewati area yang ditempati 

tenant lainnya. Lokasi Carrefour sebagai Anchor Tenant di DP 

Mall Semarang dibuat sangat strategis, yaitu berada di sepanjang 

sisi barat lantai 1, sedangkan pintu masuk dan tempat parkir DP 

Mall hanya ada di lantai dasar dan lantai 2 saja. Dengan demikian 

pengunjung yang mau ke Carrefour harus melewati tenant – tenant 

yang ada di lantai dasar atau tenant – tenant yang ada di lantai 2. 

Kemudian di setiap lantai, baik itu lantai dasar, lantai 1, maupun 

lantai 2 terdapat tenant tempat makan / restaurant / cafe yang 

dikombinasikan dengan tenant – tenant lainnya. 

2. Perumusan Blue Ocean Strategy dalam DP Mall Semarang ini 

dilakukan dengan membuat kerangka kerja empat langkah, hasil 

dari kerangka kerja empat langkah tersebut adalah: 

a. Hapuskan 
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1) Tidak ada faktor yang dihapuskan, karena semua faktor 

penting dan mempengaruhi konsumen pengunjung dalam 

mengunjungi mal. 

b. Kurangi 

1) Mengurangi keberagaman tenant dengan cara membatasi 

tenant – tenant yang akan buka di DP Mall dan 

menggantikan tempat – tempat untuk tenant tersebut 

dengan tempat makan / restaurant / cafe, tempat hiburan 

dan entertainment.  

c. Tingkatkan 

1) Meningkatkan keberagaman tempat makan / restaurant / 

cafe dengan brand lokal, nasional, dan internasional baik 

yang sudah ada dan belum ada di Semarang, dengan 

rentang harga dari murah hingga mahal. 

2) Meningkatkan kebersihan toilet dengan selalu 

membersihkan dan merawat toilet melalui petugas – 

petugas kebersihan toilet yang selalu dituntut untuk disiplin 

dan bekerja dengan benar. 

3) Meningkatkan keberagaman tempat hiburan dan 

Entertainment yang belum ada di DP Mall dan belum ada di 

Semarang seperti bioskop, fitness center, ice skating, 

bowling, billiard, indoor theme park dengan wahana – 
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wahana seperti jet coaster, bom – bom car, tornado, 

trampoline, kemudian lounge, dan taman.   

4) Meningkatkan keindahan arsitektur dengan cara melakukan 

renovasi seperti mengatur tata letak ruang (re-layout) dan 

mengatur pencahayaan agar terlihat lebih modern dan 

terlihat seperti mal yang bagus. 

d. Ciptakan 

1) Membuat acara food festival dan bekerjasama dengan 

banyak penjual makanan khas nusantara dari seluruh 

Indonesia selama periode tertentu. Sehingga apabila orang 

ingin makan makanan khas nusantara dari berbagai daerah 

di Indonesia hanya perlu datang ke food festival yang 

diselenggarakan DP Mall Semarang.  

2) Membuat acara market bazaar dan bekerja sama dengan 

berbagai macam online shop yang ada di dunia maya untuk 

membuka lapak mereka di dunia nyata selama periode 

tertentu. Sehingga apabila orang yang ingin melihat secara 

langsung produk yang dijual oleh online shop karena 

selama ini hanya dapat dilihat melalui internet, hanya perlu 

datang ke market bazaar yang diselenggarakan DP Mall 

Semarang. 

3) Menyediakan Child Day Care yang berisikan tempat main 

seperti mandi bola, prosotan, dan learning center dengan 
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penjaga dan pengasuh anak profesional. Sehingga anak 

yang dititipkan tidak hanya bermain tapi juga belajar. Child 

Day Care diperuntukan bagi orang tua yang merasa repot 

membawa anaknya saat berbelanja ataupun sedang 

berkumpul bersama relasi atau teman dan juga 

diperuntukan bagi anak yang tidak mau ikut orang tua nya 

berbelanja ataupun berkumpul bersama relasi atau 

temannya. 

4) Menciptakan new experience  / pengalaman baru bagi 

pengunjung DP Mall Semarang karena melalui Blue Ocean 

Strategy, DP Mall Semarang merupakan mal yang berbeda 

dengan mal lainnya di Semarang. DP Mall Semarang 

menawarkan banyak sekali ragam tempat makan / 

restaurant / cafe lokal, nasional, dan internasional, serta 

tempat hiburan dan entertainment seperti ice skating, 

bowling, billiard, indoor theme park, taman, yang belum 

ada sebelumnya di DP Mall Semarang dan bahkan belum 

ada di Semarang. Kemudian ada food festival dan market 

bazaar yang menawarkan pengalaman baru bagi 

pengunjung DP Mall Semarang. 

Dengan demikian DP Mall memiliki ruang pasar baru bagi 

konsumen yang meninginkan pengalaman berbeda dalam 

mengunjungi sebuah mal. 
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5.2 Saran 

Setelah melakukan penelitian ini, ada beberapa saran untuk DP Mall 

Semarang agar selalu unggul dalam persaingan pusat perbelanjaan di 

Semarang. Saran – saran tersebut antara lain: 

1. Sebaiknya DP Mall lebih membatasi dan tidak asal menerima 

tenant yang ingin buka di DP Mall. DP Mall bisa melakukan 

survey terlebih dahulu bersama dengan tenant yang hendak ingin 

buka di DP Mall, sehingga tidak asal menerima tenant dan 

berujung pada tenant yang sepi pengunjung bahkan tutup. DP Mall 

sebaiknya menggantikan tempat tenant tersebut dengan tempat 

untuk tempat makan dan tempat hiburan. 

2. DP Mall diharapkan meningkatkan keberagaman tempat makan / 

restaurant / cafe lokal, nasional, dan internasional dengan brand 

yang belum ada di DP Mall Semarang dan belum ada di Semarang. 

3. Untuk meningkatkan kenyaman pengunjung, DP Mall diharapkan 

agar selalu memperhatikan, menjaga, dan merawat kebersihan dan 

fasilitas toilet.  

4. Untuk dapat menarik pengunjung, DP Mall bisa menambah 

keberagaman tempat hiburan dan entertainment yang sebelumnya 

belum ada di DP Mall dan belum ada di Semarang seperti bioskop, 

ice skating, bowling, billiard, indoor theme park dengan wahana – 

wahana menarik, dan taman. 
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5. Agar dapat menarik minat pengunjung untuk datang ke DP Mall, 

DP Mall diharapkan agar melakukan renovasi seperti mengatur tata 

letak ruang (re-layout) dan mengatur pencahayaan, agar DP Mall 

terlihat lebih fresh, modern, dan terlihat seperti mall yang bagus. 

6. Dalam menyelenggarakan food festival diharapkan agar DP Mall 

juga bekerja sama dengan penjual makanan nusantara yang sudah 

terkenal dan memiliki nama semisal seperti Soto Betawi Hj. 

Mamat dari Jakarta, Batagor Kingsley dari Bandung, atau Gudeg 

Jogja Yu Djum dari Jogja sebagai daya tarik utama food festival 

tersebut. DP Mall juga perlu melakukan promosi food festival 

tersebut melalui baliho, koran, sosial media, dll tentunya dengan 

mencantumkan brand – brand yang mengikuti food festival 

tersebut. 

7. Sama hal nya dengan food festival, dalam menyelenggarakan 

market bazaar diharapkan agar DP Mall juga bekerja sama dengan 

online shop yang sudah terkenal dan memiliki nama semisal seperti 

Alenskie Brother milik Glenn dan Michael Alenskie, Gill milik 

Giselle, Luna Habit milik Luna Maya, dll sebagai daya tarik utama 

market bazaar ini. DP Mall juga perlu melakukan promosi market 

bazaar tersebut melalui baliho, koran, sosial media, dll tentunya 

dengan mencantumkan brand – brand yang mengikuti market 

bazaar tersebut. 



90 
 

8. Untuk Child Day Care, DP Mall harus mencari penjaga dan 

pengasuh anak yang profesional, yang memang bisa menjaga, 

mengurus, dan mengajarkan anak. Child Day Care sebaiknya 

dibuat senyaman mungkin agar anak – anak yang dititipkan betah 

meskipun sedang tidak bersama orang tuanya. 

9. Untuk menarik dan menambah kenyamanan pengunjung, DP Mall 

sebaiknya perlu membuat acara dan tema dalam season – season 

khusus seperti natal dan tahun baru, lebaran, imlek, film baru, 

valentine, dll disertai dengan desain – desain, hiasan, dan alunan 

musik bernuansakan season tersebut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




