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- Penambahan inovasi produk 

- Meningkatkan tingkat 

kepercayaan kepada konsumen 

Kurangi Ciptakan 

Tidak Ada - Pembuatan cup dengan desain yang 

belum dimiliki oleh pesaing 

  

 

 

 

 

 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Dari hasil analisis dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan : 

(1) Strategi bersaing yang sudah digunakan oleh Taiwan Tea House saat ini strategi kepemimpinan biaya atau cost 

leadership. Taiwan Tea House memberikan harga yang lebih murah dibanding pesaing lain. Akan tetapi Taiwan 

Tea House tetap memberikan kualitas yang baik. Taiwan Tea House dengan harga yang lebih murah tetap 

memberikan produk yang unggul dengan variasi rasa yang lebih beragam dibanding pesaing lainnya. Dalam 

penerapan strategi kepemimpinan biaya atau cost leadership ini didukung oleh pembelian bahan baku di pedagang 

grosir sehingga harganya lebih murah.   

(2) Dalam perumusan Blue Ocean Strategy dalam usaha Taiwan Tea House ini dilakukan dengan membuat kerangka 

kerja empat langkah, dan hasil dari kerangka kerja empat langkah tersebut, antara lain : 
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a. Hapuskan 

Tidak ada faktor yang perlu dihapuskan, karena semua komponen atau bagian yang ada di Taiwan Tea House 

masih dianggap penting. 

b. Kurangi  

Tidak ada faktor yang harus dikurangi, karena jika ada faktor yang dikurangi malah akan mengurangi kualitas 

kinerja pada Taiwan Tea House itu sendiri. 

Tidak ada faktor yang harus dikurangi, karena jika ada faktor yang dikurangi malah akan mengurangi kualitas 

kinerja pada Taiwan Tea House itu sendiri. 

c. Tingkatkan 

1. Meningkatkan kualias kemasan cup dan mengubah desain gambar kemasan. 

Taiwan Tea House membuat cup yang lebih tebal walaupun dengan biaya yang lebih banyak sebagai upaya 

untuk meningkatkan kualitas, selain itu Taiwan Tea House juga mengubah desain gambar cup yang lebih 

sederhana, namun terkesan elegan, tanpa mengubah logo dari Taiwan Tea House itu sendiri dan Taiwan Tea 

house bisa mendesain ulang tema kemasan setiap ada kejadian tertentu seperti pada saat natal,dll. 

 

 

2. Penambahan inovasi produk 

Taiwan Tea House akan terus menambah inovasi yang menarik untuk para konsumen, seperti misalnya 

varian rasa minuman yang memiliki 2 warna dalam 1 minuman. 

3. Meningkatkan tingkat kepercayaan kepada konsumen 

Taiwan Tea House sudah memiliki perijinan PIRT (pangan industri rumah tangga), Taiwan Tea House 

memiliki sertifikat halal internasional, dengan begitu konsumen akan lebih percaya untuk membeli produk 
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dari Tawain Tea House, Taiwan Tea akan mengadakan sarana untuk konsumen memberikan kritik dan 

saran  

yang tersambung langsung dengan nomor ataupun email supervisor, agar setiap kritik maupun saran bisa 

langsung ditanggapi oleh supervisor. 

d. Ciptakan  

Pada tahap ini, perusahaan menciptakan fakor –faktor baru yang belum pernah ada dan belum pernah di 

tawarkan oleh perusahaan lain atau kompetitor, dengan di ciptakannya faktor – faktor baru tersebut akan 

menambah daya tarik konsumen. Faktor – faktor baru yang dapat diciptakan antara lain: 

1) Pembuatan cup dengan desain yang belum dimiliki oleh pesaing. 

Kemasan adalah salah satu faktor menariknya suatu produk, karena kemasan merupakan suatu hal 

yang pertama kali dilihat oleh pelanggan. 

2) Taiwan Tea House dapat memberikan nilai baru bagi para konsumen dengan menciptakan kemasan 

cup yang unik yang belum dimiliki pesaing. 

 

 

5.2. Saran 

Setelah melakukan penelitian pada Taiwan Tea House ini ada beberapa saran kepada Taiwan Tea House sehingga 

bisa menjadi lebih unggul di dalam persaingan usaha di Semarang ini. Beberapa saran tersebut antara lain adalah: 

1. Untuk meningkatkan kemudahan konsumen mendapat produk Taiwan Tea House perlu menambah outlet-outlet 

yang ada di Semarang dan wilayahnya juga sebaiknya disebar, karena dengan melihat beberapa lokasi outlet yang 

sudah ada, memang cukup banyak dan ada di beberapa wilayah, namun cenderung berdekatan satu sama lain, 

langkah yang bisa dilakukan misalnya relokasi outlet. 

2. Taiwan Tea House diharapkan selalu bisa menambah varian rasa baru dengan mengikuti tren yang ada. Selain itu 

Taiwan Tea House perlu lebih kreatif dalam menambah rasa dengan membuat Taiwan Tea House dengan rasa yang 

belum ditawarkan oleh pesaing lainnya. 
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3. Untuk bisa menarik konsumen sebaiknya Taiwan Tea House lebih sering mengubah desain kemasan agar lebih 

menarik. Selain itu Taiwan Tea House juga membuat kemasan dengan tema khusus untuk acara tertentu. 

4. Diharapkan Taiwan Tea House selalu berusaha untuk berinovasi dan menciptakan nilai baru bagi konsumen dan 

tidak berhenti setelah memiliki keunggulan – keunggulan tertentu, karena dalam beberapa waktu ke depan 

kompetitor bisa saja meniru inovasi yang sudah dilakukan. 

5. Sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya dengan tema yang sama. 
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