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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan analisis, maka dapat diidentifikasi orientasi kewirausahaan 

pada pemilik perusahaan toko roti “JESSY CAKE” Semarang adalah sebagai 

berikut: 

1. Pemilik Jessy Cake & Bakery selalu inovatif dalam menjalankan 

usahanya. Inovasi ini diwujudkan dengan cara membuat roti dengan desain 

baru penambahan varian rasa yang saat ini sedang trend yaitu ovomaltine, 

red velvet, toblerone, oreo, Kit Kat dan green tea. Inovasi lain adalah 

memberikan potongan harga setiap hari Senin bagi mahasiswa, 

memberikan promosi paket untuk acara ulang tahun, arisan, dan wedding, 

menggunakan media radio untuk iklan Jessy Cake seperti Gajah Mada 

FM, menggunakan media surat kabar Wawasan, Tribun Semarang dan 

Suara Merdeka. Inovasi juga digunakan di sisi teknologi dimana Jessy 

Cake menerapkan system komputerisasi untuk pesanan, proses 

administrasi dan stock bahan baku dan pesanan yang masuk. 

2. Pemilik Jessy Cake & Bakery selalu bersikap proaktif. Sikap proaktif ini 

diwujudkan dengan kesediaan pemilik untuk selalu mencari peluang baru 

antara lain dengan cara mempromosikan usaha melalui iklan, koran lokal, 

radio, media sosial lainya yang bertujuan untuk memperkenalkan toko roti 

di Semarang, dan membuka cabang di kota Semarang. 
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3. Pemilik Jessy Cake & Bakery juga melakukan pengambilan risiko dalam 

usahanya antara lain adalah melakukan tindakan perluasan wilayah usaha, 

yaitu keluar pulau yang sudah terlaksana adalah seperti Sumatera 

(Palembang), Bali (Denpasar), Kalimantan (Pontianak). Untuk ke 

depannya, pemilik merencanakan untuk melakukan pengembangan ke kota 

lain, seperti Bandar Lampung, Medan, Samarinda, Banjarmasin, 

Pangkalan Bun dan Balikpapan sehingga jaringan lebih luas. 

4. Pemilik Jessy Cake & Bakery agresif dalam bersaing misalnya dengan 

berusaha untuk mengantisipasi pesaing dengan memberikan promosi yang 

sama dengan pesaing misalnya adalah penyebaran brosur di jalan, pameran 

dan memberikan potongan harga bagi konsumen yang melakukan 

pembelian produk yang sama dengan jumlah minimal 100 pieces. Cara 

lain adalah dengan cara menentukan harga yang lebih rendah daripada 

pesaing , seperti Virgin Cake and Bakery. Karena harga serta pangsa pasar 

(menengah kebawah) Jessy Cake sama dengan Virgin Cake and Bakery, 

Monic, Vancy, Jessy Cake memantau produk yang sama dari pesaing, 

misalnya adalah Bread Talk menjual roti floss seharga Rp. 9.000 sehingga 

Jessy Cake memutuskan untuk menjual seharga Rp. 7.500. 

5. Pemilik Jessy Cake & Bakery memiliki otonomi untuk merencanakan 

serta melakukan berbagai tahapan untuk menggapai tujuan usaha seperti 

untuk memenuhi ketersediaan bahan roti yang masih terbatas di Indonesia 

yaitu untuk kebutuhan bahan baku berupa gandum yang semuanya 

diimpor dari luar negeri karena tidak diproduksi di Indonesia, sehingga 
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Jessy Cake membangun kedekatan dengan importir untuk menjamin 

ketersediaan barang, selain itu Jessy Cake juga merencanakan agar dapat 

mengimpor bahan sendiri.  

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, maka terdapat saran yang dapat diberikan 

oleh peneliti sebagai berikut: 

1. Pemilik Jessy Cake & Bakery perlu lebih meningkatkan orientasi pada 

efisiensi terutama dengan mengurangi biaya yang timbul dari operasional 

perusahaan. Biaya terbesar yang dikeluarkan oleh Jessy Cake & Bakery 

adalah beban listrik terutama jika sedang lembur karena kena beban 

puncak. Pengurangan biaya tersebut dapat dilakukan dengan 

menginvestasikan mesin yang lebih canggih sehingga kapasitas target 

produksi terpenuhi dalam waktu kerja, sehingga mengurangi lembur dan 

beban puncak listrik. 

2. Pemilik perlu mempertimbangkan untuk menggunakan media elektronik 

untuk memviralkan produk roti baru dari Jessy Cake & Bakery di sosial 

media sehingga dapat membantu pemasaran roti baru Jessy Cake & 

Bakery untuk lebih dikenal oleh konsumen. 

 

 

 

 


