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BAB VII
KESIMPULAN DAN SARAN

7.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang sudah dilaksanakan

oleh penulis pada Box Hill Cafe House & BBQ Seafood. Maka melalui penelitian

ini penulis dapat mengambil kesimpulan:

1. Box Hill Cafe House & BBQ Seafood belum pernah melakukan penerapan

sistem marketing mix sebelumnya.

2. Untuk dapat bertahan pada persaingan yang sangat ketat ini, diperlukan

strategi pemasaran baik dan kuat. Setelah melakukan implementasi sistem

marketing mix, Box Hill Cafe House & BBQ Seafood memperoleh output

yang baik dan positif dari pelanggannya.

3. Penambahan menu baru sangat diperlukan agar menu makanan pada rumah

makan terlihat lebih variasi dan inovasi.

4. Pemanfaatan bundle product dan bundle pricing sangat membantu untuk

pelanggan yang menginginkan menu hemat.

5. Penggunaan pricelist memberikan respon yang positif dikarenakan banyak

pelanggan yang ingin mengetahui informasi harga sebelum melakukan

pemesanan.

6. Pemanfaatkan media sosial sebagai salah satu saranan untuk menyebarkan

rangkaian promosi dan informasi yang diinginkan, sangat membantu rumah

makan dalam penghematan biaya percetakan brosur dan spanduk.

7. Pelaksanaan rangkaian promosi yang konsisten dapat memberikan output

yang baik pada penjualan rumah makan.
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7.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dan observasi penulis, terdapat beberapa saran

yang ingin penulis sampaikan kepada penanggung jawab rumah makan,

pemasukan ini diharapkan dapat membantu dalam meningkatan penjualan pada

rumah makan. Berikut merupakan saran penulis kepada pihak rumah makan:

1. Pemanfaatan gojek sangat membantu dalam meningkatan penjualan pada

rumah makan. Dikarenakan banyaknya pelanggan yang menginginkan

sesuatu yang lebih efisien, pesan antar sudah menjadi salah satu hal yang

biasa pada kalangan masyarakat. Box Hill Cafe House & BBQ Seafood

belum memiliki fasilitas pesan antar, maka penulis menyarankan untuk

melakukan pertimbangan pada strategi pemasaran ini.

2. Semoga kedepannya rumah makan dapat lebih aktif di media sosial dan

banyak melakukan posting mengenai rangkaian promosi atau informasi-

informasi yang baru agar rumah makan lebih dikenal oleh orang-orang dan

ramai pengunjung. Dikarenakan penggunan sosial media saat ini sangat

banyak, apalagi anak-anak muda saat ini sangat aktif di setiap media sosial.

Sehingga jika rumah makan sudah mulai dikenal di sosial media maka bisa

terjadi word of mouth dan banyak orang yang mulai mengenal rumah makan.
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