
 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan analisis mengenai strategi pengembangan bisnis Restoran 

Tavern, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 

1. Mengacu pada hasil analisis, berdasarkan matriks SWOT akan 

menghasilkan strategi sebagai alternative sebagai berikut : 

a. Mengembangkan Resto Tavern menjadi Beer House 

b. Menggunakan media sosial untuk meningkatkan pemasaran Resto 

Tavern 

c. Sistem reservasi untuk pengunjung dengan jumlah terbatas 

d. Menambah varian makanan Resto Tavern tanpa mengubah cita 

rasa, harga dan menjaga konsistensi mutu 

e. Signature dish untuk peningkatan keunggulan bersaing 

f. Membuka resto dengan brand sama di tempat lain namun lokasi 

milik sendiri 

2. Berdasarkan hasil perhitungan dari matriks QSPM, dapat diketahui 

alternative strategi mana yang dianggap terbaik bagi Restoran Tavern 

dengan ranking sebagai berikut: 



 

 

a. Menambah varian makanan Resto Tavern tanpa mengubah cita 

rasa, harga dan menjaga konsistensi mutu (5,85) 

b. Signature dish untuk peningkatan keunggulan bersaing (5,13) 

c. Sistem reservasi untuk pengunjung dengan jumlah terbatas (5,10) 

d. Mengembangkan Resto Tavern menjadi Beer House (4,93) 

e. Membuka resto dengan brand sama di tempat lain namun lokasi 

milik sendiri (4,79) 

f. Menggunakan media sosial untuk meningkatkan pemasaran Resto 

Tavern (4,72) 

 

5.2 Saran 

Setelah dilakukan analisis dan kesimpulan, maka direkomendasikan 

beberapa saran yang dapat digunakan sebagai pertimbangan perusahaan untuk 

strategi pengembangan bisnis Restoran Tavern saat ini dan di masa yang akan 

datang adalah sebagai berikut : 

1. Restoran Tavern perlu melakukan riset untuk varian makanan yang saat ini 

belum ada di Restoran Tavern sehingga mampu menambah varian 

makanan di Restoran Tavern. Jenis makanan ini misalnya adalah fusion 

antara masakan Asia dan Eropa sehingga menghasilkan perpaduan dalam 

tema “when east meets west”. 



 

 

2. Restoran Tavern juga dapat meningkatkanimagenya sebagai restoran yang 

mengambil segmen anak muda dengan cara menyediakan lebih banyak 

jenis bir maupun liquor lainnya sehingga meningkatkan minat anak muda 

untuk minum dan bersosialisasi sesuai dengan gaya hidup saat ini.  

3. Restoran Tavern perlu lebih memperkenalkan signature dish nya dengan 

cara menampilkan ulasan di berbagai media seperti bekerja sama dengan 

pihak maskapai penerbangan untuk menampilkan masakan dari Restoran 

Tavern, selain itu Restoran Tavern lebih perlu memperkenalkan restoran 

Tavern dan spesialisasinya pada Instagram maupun media sosial lainnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


