
BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telat dilakukan maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut : 

 

1. Untuk rancangan strategi baru berdasarkan penelitian yang telah dilakukan 

menggunakan Blue Ocean Strategy yaitu : 

a. Fokus 

Setiap strategi harus memiliki fokus dan suatu profil strategi atau kurva nilai 

perusahaan harus dengan jelas menunjukkan fokus tersebut. Toko Roti Namira 

memfokuskan pada harga yang murah, citarasa yang enak, dekorasi toko yang 

menarik,keramahan dan kesopanan karyawan serta promosi penjualan di media sosial. 

Hal ini tentunya dapat meningkatkan profit Toko Roti Namira. Selain itu Toko Roti 

Namira berfokus pada konsumen dengan segmen menengah kebawah, yaitu dimana 

harga yang ditawarkan relative terjangkau, target pasarnya sendiri adalah dari semua 

kalangan, dari anak-anak hingga orang dewasa. 

b. Divergensi / Gerak menjauh 

Ketika strategi mulai dibentuk secara reaktif dalam usaha mengikuti irama kompetisi, 

strategi itu akan kehilangan keunikannya. Oleh karena itu Toko Roti Namira berusaha 

menghindari persaingan yang telah ada dengan menggunakan strategi yang belum 

pernah dilakukan oleh pesaingnya. Gerakan yang dianggap menjauh atau mengalami 

divergensi sesuai dengan kinerja empat langkah yaitu menghapus variabel promosi 

penjualan di media sosial, mengurangi harga yang ditawarkan, meningkatkan dekorasi 
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toko, serta menciptakan 3 variabel yaitu penambahan varian, promosi yang menarik 

bagi pelanggan, dan layanan pesan antar. Penambahan varian ini digunakan agar 

pelanggan  tidak merasa bosan dengan varian-varian sebelumnya. Penambahan variabel 

promosi yang menarik bagi pelanggan, hal ini tentunya akan menarik perhatian 

konsumen dengan adanya penawaran berbagai promosi yang dilakukan. Selain itu, 

terdapat penambahan variabel layanan pesan antar yang digunakan untuk memudahkan 

konsumen dengan kesibukkannya agar tetap dapat membeli produk Toko Roti Namira. 

c. Motto yang memikat 

Sebuah strategi yang baik tentunya memiliki motto yang jelas dan memikat. Sebuah 

motto yang baik tidak hanya mampu meyampaikan pesan secara jelas, tetapi juga dapat 

mempromosikan produk atau jasa secara jujur. Motto dari Toko Roti Namira adalah “ 

Enak di Semua Suasana! ”. Dimana motto ini sudah cukup baik karena mampu 

menyampaikan pesan secara jelas dan mencakup dari keseluruhan aspek yang ada. 

Tentunya motto ini diharapkan dapat mempengaruhi calon pembeli dan dapat 

meningkatkan Brand Image. Motto yang baik juga harus mengalami perubahan sesuai 

dengan perkembangan zaman. 

2. Pada periode bulan Juli-Agustus 2019, untuk omset keseluruhan Toko Roti Namira 

masih menerapkan strategi lama, untuk omset keseluruhan yang didapat pada strategi 

lama berjumlah Rp 207.000.000 dengan rata-rata penghasilan perhari sebesar Rp 

3.338.710. Peneliti merekomendasikan strategi baru kepada Toko Roti Namira untuk 

periode bulan September-20 Oktober 2019 dengan skema Hapuskan-Kurangi-

Tingkatkan-Ciptakan, setelah diterapkan strategi yang disarankan, omset keseluruhan 

yang dihasilkan meningkat menjadi Rp 254.000.000  dengan rata-rata penghasilan 

perhari sebesar Rp 4.163.934. Jumlah peningkatan yang didapat sebesar Rp 825.225 

dengan terjualnya 413pcs roti dengan persentase kenaikan sebesar 25%. 
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6.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang diberikan, dapat diusulkan saran yang diharapkan akan bermanfaat 

bagi pengelola UMKM Namira’s cake and bakery yang bertujuan untuk meningkatkan minat 

pembeli yaitu sebagai berikut : 

1. Perusahaan harus memperhatikan peluang apa saja yang ada seperti banyaknya tempat-

tempat nongkrong yang tidak hanya diisi oleh perkumpulan anak-anak muda, beberapa 

juga diisi dengan perkumpulan keluarga. Peluang tersebut dapat dijadikan sebagai alat 

untuk membuat rencana strategi baru untuk memenangkan persaingan. 

2. Banyaknya jenis pembayaran pada zaman ini seperti Digital Payment adalah salah satu 

peluang untuk menarik banyak pelanggan dengan promosi-promosi yang diberikan. 

Contoh dari Digital Payment adalah pembayaran melalui aplikasi Go-Pay, OVO, ataupun 

Digital Payment lainnya. 

3. Toko Roti Namira dapat mengganti packaging yang digunakan dengan packaging yang 

lebih sederhana sehingga dapat mengurangi biaya packaging. Sehingga keuntungan ynag 

didapat akan lebih besar. 

4. Lebih memperhatikan variabel yang menjadi kelemahan perusahaan, yang harus 

dilakukan yaitu dengan mengevaluasi mengapa variabel tersebut menjadi kelemahan pada 

perusahaan, serta menyusun strategi-strategi baru yang lebih efektif untuk keluar dari zona 

red ocean. 

 

 

 

 

  


