
BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1  Kesimpulan  

 Berdasarkan uraian pada bab sebelumya, dihasilkan bebarapa kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Segmenting, Targeting dan Positioning Usaha Rumah Makan Ampera 

Bude 

Segmen yang menjadi target sasaran Usaha Rumah Makan Ampera 

Bude adalah segmen Mahasiswa dengan karakteristik yaitu : Jenis kelamin 

perempuan, umur 20-25 tahun, pendidikan SMA/Sederajat, pekerjaan 

Pelajar/Mahasiswa, pendapatan: <Rp500.000/Belum ada. Segmen ini 

memiliki karakteristik gaya hidup yang mewah yaitu : menyukai menu 

makanan yang bervariasi, setuju dengan besar porsi makanan seimbang 

dengan harga, suka mencoba menu makanan yang baru, sering mengajak 

keluarga untuk makan bersama, sering membawa nasi bungkus untuk 

keluarga, menyukai cita rasa yang disajikan, dan suka ke Ampera/resto. 

Pelanggan atau konsumen bertempat tinggal di Perumahan Paradis, 

dengan melakukan pembelian berkali-kali. Rumah Makan Ampera Bude 

memiliki positioning tingkat menengah bagi masyarakat khususnya dari 

segi pendapatan yang di dapat oleh pemilik Rumah Makan Ampera Bude 

lebih rendah dibandingkan Rumah Makan Pesaing yaitu Rumah Makan 

Ampera Dua Bunda.  

2. Pengaruh variabel bauran pemasaran (7P) terhadap keputusan pembelian 

makanan di Rumah Makan Ampera Bude yaitu :  

Variabel bauran pemasaran dengan tingkat hubungan yang kuat 

adalah variabel product X1, variabel bauran dengan tingkat hubungan yang 

kuat kedua yaitu  proses X6, variabel bauran pemasaran yang memiliki 

pengaruh terbesar ke tiga setelah proses adalah price X2, variabel bauran 

pemasaran keempat yang berpengaruh terhadap keputusan pembelian 

adalah variabel Physical Evidence (X7), variabel bauran pemasaran dengan 
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tingkat hubungan sedang adalah Promotion (X3), dan variabel bauran 

pemasaran dengan tingkat hubungan rendah adalah Place (X4) dan People 

(X5).  

3. Analisis strategi bauran pemasaran (7P) dengan ususlan perbaikan untuk 

meningkatkan penjualan berdasarkan analisis segmenting, targeting dan 

positioning adalah sebagai berikut : 

a. Menambah berbabagai variasi menu yang kreatif dan memberikan 

diskon minuman seperti es teh goyang agar para konsumen atau 

pelanggan tertarik untuk membeli, karena para konsumen lebih tertarik 

jika konsumen atau pelanggan tersebut membeli sesuatu dibarengi 

dengan diskon-diskon yang sederhana tetapi menguntungkan juga baik 

bagi para konsumen maupun pemilik Rumah Makan Ampera Bude. 

b. Memperhatikan kecepatan dalam memasak dan dalam perhitungan 

total biaya yang harus dibayar oleh konsumen, dengan meningkatkan 

ketelitian pemilik saat melakukan perhitungan total biaya yang harus 

dibayar oleh konsumen. Selain itu juga untuk mempermudah proses ini 

dapat juga disediakan mesin kasir sederhana yang banyak tersedia 

dipasaran. 

c. Dapat juga memberikan potongan harga pada jam-jam tertentu 

misalnya pada pukul 15.00-17.00 untuk dapat menarik konsumen yang 

dijadikan target pasar dari Rumah Makan Ampera Bude. Ataupun 

dengan memberikan vaucher discount jika konsumen telah melakukan 

pembelian diatas jumlah dan jangka waktu tertentu. 

d. Memperhatikan kebersihan dari rumah makan, dengan lebih sering 

melakukan pengecekan kebersihan rumah makan yang ada dan juga 

membersihkannya selain itu juga dapat dilakukan pemasangan 

pengharum ruangan yang banyak tersedia dipasaran, Rumah Makan 

Ampera Bude juga sebaiknya lebih memperhatikan ketersediaan 

kelengkapan meja makan, dengan cara menugaskan seorang pelayan 

untuk selalu memperhatikan kelengkapan meja makan yang ada. 
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e. Melakukan promosi-promosi dengan cara memasang iklan di brosur-

brosur yang sudah tertera diskon-diskon khusus yang bisa 

menggiurkan para konsumen dan dibagikan kepada konsumen secara 

langsung.  

f. sebaiknya pemilik rumah makan menyediakan tempat parkir agar para 

konsumen dengan tertib dan aman saat membeli. 

g. Memakai pakaian yang rapi dan sopan saat melayani konsumen karena 

konsumen akan merasa puas jika pelayan melayani dengan memakai 

pakaian yang rapi dan sopan. 

 

6.2  Saran  

 Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan beberapa saran sebagai 

berikut :  

1. Pihak Usaha Rumah Makan Ampera Bude perlu mempertahankan dan 

meningkatkan strategi bauran pemasaran terutama pada aspek produk dan 

proses karena keduanya elemen bauran pemasaran yang paling 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen atau pelanggan.  

2. Sebaiknya Usaha Rumah Makan Ampera Bude menjaga faktor-faktor 

yang menjadi kelebihanny saat ini sehingga dapat memperkuat 

kedudukannya dalam persaingan bisnis.  

3. Usaha Rumah Makan Ampera Bude harus belajar dari kekurangan-

kekurangan yang ada dan mempertimbangkan usulan-usulan yang telah 

diberikan agar kekurangan-kekurangan yang selama ini dimiliki dapat 

berkurang bahkan dihilangkan.  


