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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan pada Bab IV, maka dapat 

disimpulkan  Blue Ocean Strategy untuk Antarakata Coffeetalk adalah 

sebagai berikut : 

1. Menghapus faktor persaingan   

Berdasarkan hasil analisis yang didapat, tidak ada faktor yang perlu di 

hapuskan karena akan membuat kinerja bisnis tidak berjalan lancar dan 

malah dampaknya akan merugikan kedai. 

2. Mengurangi faktor persaingan 

Antarakata Coffeetalk tidak harus mengurangi faktor-faktor persaingannya 

karena apabila dikurangi maka akan mengurangi kualitas kinerja 

Antarakata Coffeetalk serta masing-masing faktor persaingan sangat 

berperan penting dalam keberlangsungan Antarakata Coffeetalk. 

3. Meningkatkan faktor persaingan 

Faktor-faktor yang harus ditingkatkan oleh Antarakata Coffeetalk adalah : 

  Meningkatkan pelayanan di Antarakata Coffeetalk 

memberikan training pada pelayan baru/pelayan lama yang belum 

pernah mendapat arahan tentang pentingnya berinteraksi dengan 

konsumen hal ini diperlukan agar pelayan menjadi lebih peka dan tetap 

tenang dengan berbagai macam respon yang diberikan oleh konsumen.  

  Meningkatkan Promosi Penjualan 

a. Mengikuti event-event dari food bazaar tertentu dengan membuat 

stand yang identik dengan Antarakata Coffeetalk agar dapat 

meningkatkan penjualan sekaligus Antarakata juga lebih dapat 

dikenal oleh khalayak umum,  

b. Melakukan paid promote yang sesuai dengan pasarnya. Seperti paid 

promote pada foodblogger atau Official Instagram dari Jajan Kuliner 



61 
 

Program Studi Manajemen FEB UNIKA Soegijapranata 
 

Semarang dan lain-lain agar Antarakata Coffeetalk dapat lebih 

dikenal dan disukai. 

c. Melakukan kerjasama dengan aplikasi online seperti gojek, grab , 

ovo dan lain lain untuk penawaran berbagai macam promosi yang 

akan menarik pelanggan di Antarakata Coffeetalk. 

  Meningkatkan Fasilitas Pendukung 

Antarakata harus menambahkan fasilitas stop kontak untuk 

meningkatkan kenyamanan konsumen didalam kedai karena 

berdasarkan data wawancara, sebagian besar konsumen dari Antarakata 

adalah mahasiswa yang notabenenenya memiliki banyak tugas dan 

memilih mengerjakan tugas di kedai kopi dengan menggunakan laptop 

atau alat elektronik lainnya sehingga kebutuhan akan colokan atau stop 

kontak juga akan bertambah. Oleh karena itu sangat dibutuhkan 

tambahan colokan./stop kontak untuk lebih meningkatkan kenyamanan 

konsumennya. 

4. Menciptakan faktor yang memenangkan persaingan 

Antarakata Coffeetalk dapat menciptakan varian rasa kopi baru yaitu Ice 

Coffee Banana, Ice Coffee with Coconut Milk, Ice Coffee Caramel dan Ice 

Coffee Pandan. 
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5.2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Antarakata Coffeetalk, 

terdapat beberapa saran yang dapat diberikan pada Antarakata Coffeetalk agar 

dapat bersaing lebih unggul dari pesaingnya, diantaranya adalah : 

1. Antarakata Coffeetalk bisa menggunakan strategi baru yang telah 

dirumuskan dengan Blue Ocean Strategy untuk keluar dari persaingan 

yang terjadi dalam usaha CoffeeShop. 

2. Antarakata Coffeetalk dapat meningkatkan fasilitas pendukung dengan 

menambah stop kontak agar kebutuhan anak muda yang tidak dapat 

terlepas dari internet dan gadget  terpenuhi. 

3. Meningkatkan pelayanan di Antarakata dengan cara melakukan training 

pada pelayan dengan memberikan arahan tentang pentingnya berinteraksi 

dengan konsumen hal ini diperlukan agar pelayan menjadi lebih peka dan 

tenang dengan berbagai macam respon yang diberikan oleh konsumen.  

4. Meningkatkan faktor promosi penjualan dengan melakukan kerjasama 

dengan berbagai macam aplikasi online, melakukan paid promote, dan 

mengikuti food bazaar agar promosi penjualan semakin meningkat lagi. 

5. Antarakata dapat menciptakan nilai baru dengan membuat varian rasa kopi 

yang cukup unik dan tidak dimiliki oleh pesaing yang berguna untuk 

meningkatkan penjualan, yaitu menciptakan varian rasa kopi pisang (Ice 

Coffee Banana) , kopi kelapa (Ice Coffee Pandan) , kopi pandan (Ice 

Coffee Pandan) , dan kopi caramel (Ice Coffee Caramel).  


