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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Kesimpulan 

a.  Aspek Pasar dan Pemasaran :   

i. Segmenting, Targeting, Positioning :  

Segmenting : masyarakat berdasarkan wilayah yaitu Semarang Barat, 

berdasar jenis kelamin (pria maupun wanita), usia (30-65 

tahun), jenis pekerjaan (pengusaha, karyawan swasta, pegawai 

negri), dan pendapatan (> Rp 2.000.000) , berdasarkan pada 

gaya hidup (konsumsi healthy food). 

Targeting : bedasarkan wilayah yaitu Semarang Barat, usia 30- 65 tahun, 

dengan tingkat ekonomi menengah keatas, baik pria maupun 

wanita, berdasarkan gaya hidup dengan mengkonsumsi healthy 

food. 

Positioning : menanamkan citra produk makanan sehat dan buah naga 

sebagai spesialisasi menu, serta suasana berupa desain layout 

dengan desain buah naga, selain itu sebagai perbandingan 

produk dan harga produk pesaing, promosi tempat usaha. 

ii. Analisis 7P: 

Produk : berbagai macam olahan buah naga berupa minuman, jus, ice 

cream, kue, pancake, nasi goreng, salad, campuran sambal yang 
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disajikan dengan ayam goreng, sup buah naga yang dicampur 

dengan daging. 

Price : Rp 11.000 – Rp 40.000 

Place : Jl. Puri Anjasmara 

Promotion : papan nama, spanduk, brosur, internet 

People : pelayanan yang cepat, pegawai yang ramah serta penampilan yang 

rapi 

Physical evidence : buka pukul 10.00- 22.00 dengan last order 21.45, desain 

ruangan dominan berwarna ungu dan menggunakan hiasan yang 

berhubungan dengan buah naga. 

Process : saat menunggu pesanan, konsumen dapat menikmati fasilitas yang 

disediakan berupa hotspot. 

iii. Proyeksi penawaran dan market share, serta adanya proyeksi biaya 

pemasaran untuk periode lima tahun ke depan. 

b. Aspek Operasional : terdapat pemilihan lokasi Jl. Puri Anjasmara, layout usaha 

yang sesuai sehingga dapat memberikan pelayanan dan kemudahan dalam 

efektivitas dan efisiensi seluruh kegiatan operasional BN Resto. 

c. Aspek Sumber Daya Manusia : terdapat jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan 

(2 koki, 1 kasir, 3 waiter), job description (koki bertanggung jawab membuat 

dan menjaga kualitas setiap makanan dan minuman, kasir bertanggung jawab 

menerima pembayaran konsumen dan melakukan pembukuan, waiter 

bertanggung jawab terhadap pelayanan konsumen), dan adanya struktur 

organisasi. 
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d. Aspek Keuangan,: terdapat perhitungan modal yang digunakan untuk pendirian 

dan operasional BN Resto, perhitungan laporan keuangan dan analisis 

kelayakan yang dapat dikatakan layak secara financial. 

 

5.2 Saran 

Saran yang dapat diberikan pada penelitian ini adalah “BN Resto” dapat dijadikan 

alternatif pilihan resto yang menyajikan healthy food dengan menu variasi olahan 

buah naga.  
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