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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

 

Berdasarkan dari hasil analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa ada 4 

strategi alternatif yang bisa dilakukan oleh usaha Moaci Cindy yaitu : 

1. Melakukan promosi online dan menjalin hubungan kerjasama dengan pihak 

lain agar produk Moaci Cindy dikenal luas. 

2. Membuka cabang di kota besar yang banyak peminatnya untuk menjangkau 

konsumen di luar kota. 

3. Meningkatkan dan menjaga kualitas produk agar konsumen loyal 

4. Menciptakan varian rasa baru dengan kemasan baru yang lebih menarik. 

Dari ke 4 strategi tersebut, berdasarkan dari hasil QSPM strategi yang 

paling tepat untuk dilakukan yaitu melakukan promosi online dan menjalin 

hubungan kerjasama dengan pihak lain agar produk Moaci Cindy dikenal luas, 

dengan perolehan TAS 3,07.  

5.2. Saran 

 

Setelah melakukan penelitian pada usaha Moaci Cindy, ada beberapa saran 

saran yang bisa dilakukan oleh usaha Moaci Cindy agar mampu bersaing dengan 

produsen lainnya yaitu : 
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1. Melakukan promosi secara online, bisa melalui instagram. Karena sekarang 

ini pengguna instagram semakin meningkat, besar kemungkinan pemasaran 

akan semakin luas karena tidak hanya di Kota Semarang saja, bahkan bisa 

ke luar kota. Agar instagram untuk Moaci Cindy bisa cepat dikenal luas bisa 

dengan melakukan promosi melalui jasa paid promote / endorse pada 

account instagram kuliner makanan Kota Semarang, sehingga dengan ini 

maka usaha Moaci Cindy akan semakin cepat dikenal luas. Memberikan 

informasi yang jelas pada instagram untuk penentuan waktu pre- order 

(PO). 

2. Menjalin kerjasama bisa dengan pihak table setting, lamaran dan magweek 

yang ada di Semarang, seperti belleandrose, la.memoire, dan 

claireplannerid. Dengan menjalin kerjasama ini, agar jumlah penjualan 

meningkat serta produk Moaci Cindy ini semakin dikenal masyarakat luas. 

3. Mengirimkan produk Moaci Cindy melalui jasa pengiriman seperti JNE, 

TIKI, maupun SiCepat. Walaupun terkadang pengiriman melalui jasa 

pengiriman tidak bisa menjamin untuk 1 hari sampai, maka agar produk 

Moaci Cindy bisa dikirim melalui jasa pengiriman, Moaci Cindy bisa 

menggunakan vacum makanan agar kue moaci lebih awet dan bisa 

mengurangi resiko produk Moaci Cindy rusak ketika sampai ditangan 

konsumen.  

4. Memberikan informasi saran penyajian pada kemasan agar produk bisa 

lebih tahan lama yaitu dengan disimpan dalam freezer, dan jika akan 
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dihidangkan perlu dipanaskan dengan microwave selama 5 menit. Selain itu 

untuk memudahkan konsumen ketika memanaskan menggunakan 

microwave dengan mengubah kemasan Moaci Cindy yang bisa langsung 

dimasukan microwave. 

5. Menambah varian rasa baru dengan mengikuti trend- trend makanan saat 

ini. Saat ini makanan yang sedang tren yaitu nugget banana dengan 

berbagai macam topping seperti coklat, nutella, ovomaltine, KitKat 

Greentea, dll. Maka bisa dijadikan ide baru untuk Moaci Cindy untuk 

menciptakan kue moaci dengan varian baru seperti Choco Banana. Jadi kue 

moaci Choco Banana ini merupakan kue moaci dengan isi vla pisang dan 

taburannya menggunakan coklat bubuk.  

6. Membuat desain kemasan baru untuk varian produk barunya nanti. Agar 

memiliki tampilan yang berbeda dengan kue moaci original. Sehingga bisa 

menarik konsumen dan konsumen tidak bosan.   

 

 

 

 

 


