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BAB V 

 PENUTUP 
 

 5.1    Kesimpulan  
 

Dari hasil analisis dan pembahasan pada bagian sebelumnya, maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa Rumah Makan Friendly Court Semarang mempunyai keunggulan 

kompetitif berdasarkan analisis  VRIO yaitu 

1. Value : Rumah Makan Friendly Court mempunyai keunggulan yang dapat diketahui 

dari jumlah konsumen yang lebih banyak dibandingkan Rumah Makan pelangi dan 

pemasaran yang dilakukan 

2. Rarity : Rumah Makan Friendly Court mempunyai keunggulan yang dapat diketahui 

dari karyawan ramah terhadap konsumen dan memiliki desain ruangan yang lebih 

menarik dibandingkan Rumah Makan pelangi. 

3. Imitability : Rumah Makan Friendly Court mempunyai keunggulan yang dapat 

diketahui pelayanan pengiriman, pengemasan pelayanan pengiriman yang  

memuaskan dibandingkan Rumah Makan Pelangi. 

4. Organization : Rumah Makan Friendly Court mempunyai pembagian tugas yang 

jelas,memiliki jumlah karyawan yang cukup dan mempunyai hubungan yang baik 

antara karyawan dan pemilik Rumah Makan Friendly Court. 

5. Dari analisis mengenai VRIO tentang Value, Rarity, Imitability, Organization  dapat 

diketahui bahwa Rumah Makan Friendly Court memiliki keunggulan dan mengarah 

ke dalam competitive implications yaitu sustained competitive advantage atau 

keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. 
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5.2 Saran 
 

Berdasarkan dari hasil penelitian yang diperoleh. penulis memberikan saran 

sebagai berikut: 

1. Meningkatkan cara pemasaran yang dilakukan oleh Rumah Makan Friendly 

Court seperti memperluas daerah pemasaran dengan menyebarkan 

brosur,daftar menu dan kartu nama tidak hanya di kost – kost di sekitar unika 

dan Perkantoran tetapi di daerah lain misal di daerah Untag agar Rumah 

Makan Friendly Court dapat lebih dikenal oleh konsumen. 

2. Menambah variasi produk yang dijual di Rumah Makan Friendly Court 

seperti Nasi Bakar,Nasi Kuning,Nasi Langgi Agar variasi Produk yang dijual 

di Rumah Makan Friendly Court semakin lengkap dengan menu baru yang 

belum dijual di Rumah Makan sekitar Unika. 

3. Tetap Mempertahankan Reputasi yang dimilikinya dengan cara tetap  

memberikan pelayanan yang baik termasuk dalam pelayanan pengiriman  

free delivery order ke konsumennya. 

4. Tetap mempertahankan hubungan yang sudah terjalin dengan baik antara 

karyawan dan pemilik Rumah Makan Friendly Court dengan cara tetap 

menjaga komunikasi yang baik antara karyawan dan pemilik,selalu bekerja 

sama dalam menjalankan Bisnis Rumah Makan Friendly Court. 
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