
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai kegiatan 

pelaksanaan strategi pemasaran jasa pada Hartz Chicken Buffet Restoran serta 

mengacu pada apa yang telah dikemukakan pada bab – bab sebelumnya, penulis 

mencoba mengemukakan beberapa kesimpulan dan saran sebagai bahan masukann 

bagi perusahan, sehingga akan memberikan manfaat bagi Hartz Chicken Buffet 

Restoran Bandung khususnya yang berkaitan dengan tema laporan Tugas Akhir. 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dengan uraian yang dikemukakan pada bab IV, 

maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pelaksanaan Strategi Pemasaran Jasa pada Hartz Chicken Buffet Restoran 

Bandung antara lain : 

Memberikan penawaran yang beda dengan pesaing yaitu : 

• Produk, memberikan variasi produk agar konsumen merasa puas 

• Price, konsumen dapat makan dan minum sepuasnya hanya dengan satu 

harga yang ditentukan  

• Place, kenyamanan tempat yang diberikan kepada konsumen  

• Promotion, support media publikasi yang efektif  

• People, memiliki SDM dan tenaga ahli yang berkualitas  

• Physical Evidance, lingkungan fisik dan pelayanan pendukung yang 

memuaskan dan  



• Proses, melakukan proses pembuatan makanan dan minuman yang bersih 

dan higenis serta memberikan kemudahan bagi konsumen untuk 

mengambilnya. 

1.1 Tujuan Pelaksanaan Strategi Pemasaran Jasa pada Hartz Chicken 

Buffet  Restoran Bandung antara lain : 

• Untuk Mencapai Kemantapan Pemasaran Jasa. 

• Untuk Memberikan Kepuasan Kepada Konsumen. 

• Untuk Mempertahankan Loyalitas Konsumen. 

1.2 Faktor-Faktor Pendukung Pelaksanaan Strategi Pemasaran Jasa pada 

Hartz Chicken Buffet Restoran, antara lain : 

• Bran Image 

• Konsep yang Menarik 

• Adanya Kerjasama dari Merchant-Merchant yang Baik 

• Menyediakan paket – paket pesta dan acara – acara spesial  

2. Kendala-Kendala yang Menghambat Pelaksanaan Strategi Pemasaran Jasa 

pada Hartz Chicken Buffet Restoran, antara lain : 

• Produk, makanan yang ada di hartz Chicken Buffet Restoran sudah 

cukup lengkap tetapi minumannya kurang lengkap  

• Price, harga yang ditawarkan cukup mahal jadi hanya kalangan 

menengah keatas saja yang bisa menikmatinya  

• Place, Hartz Chicken Buffet berada di tempat yang mayoritas masyarakat 

konsumpif sehingga menyebabkan banyaknya pesaing yang ada,  



• Promotion, biaya promosi yang terbatas sehingga konsumen kurang 

mengenal Hartz Chicken Buffet Restoran  

• People, perancangan program – program marketing yang kurang 

komunikatif  

• Physical Evidance, lahan parkir untuk sepeda motor yang kurang luas 

dan kurang terawatnya peralatan seperti sound sistem  

• Proses, konsumen yang tidak mencicipi makanan yang mereka sudah 

ambil dan mengambil kembali makanan yang lain.  

 

3. Solusi Dalam Pelaksanaan Strategi Pemasaran Jasa pada Hartz Chicken 

Buffet Restorab Bandung, antara lain : 

• Produk, menambah jenis – jenis minuman  

• Price, memberikan kualitas produk dan jasa yang maksimal agar 

konsumen merasa puas dan tidak merasa terpengaruh dengan harga yang 

cukup mahal  

• Place, karena berada di tempat yang mayoritas masyarakat konsumtif 

sehingga bermunculan banyak pesaing baru maka Hartz Chicken Buffet 

harus melakukan berbagai macam strategi yang baik dan sehat untuk 

mengatasi itu semua 

• Promotion, memperlakukan konsumen sebaik mungkin agar dapat 

mempertahankan konsumen lama dan dengan harapan konsumen lama 

dapat mengajak konsumen yang baru ( promosi dari mulut – kemulut )  



• People, segera melakukan perubahan program – program yang kurang 

komunikatif  

• Physical Evidance, memperluas lahan parkir untuk sepeda motor dan 

menyediakan tenaga untuk merawat peralatan  

• Proses, msengenakan cas atau denda untuk konsumen yang tidak 

mencicipi makanan yang mereka sudah ambil. 

 

5.2  Saran 

Berdasarkan penelitian serta pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka 

pada bagian ini akan dikemikakan beberapa saran atau masukan yang khususnya 

ditujukan kepada perusahaan yang mungkin berguna atau bermanfaat bagi kemajuan 

Hartz Chicken Buffet Restoran dimasa yang akan dating, antara lain : 

• Produk, servisss, tempat, karyawan serta desain bangunan sudah cukup 

baik, oleh karena itu harus dipertahankan bahkan ditingkatkan kembali 

untuk semakin memajukan Hartz Chicken Buffet Restoran. 

• Harga yang ditawarkan dianggap cukup mahal oleh sebagian kecil 

konsumen, tetapi sebagian besar tidak terlalu mempermasalahkan harga. 

Yang terpenting harga diimbangi oleh produk dan jasa yang memuaskan. 

Begitu juga dengan proses yang dilakukan menejemen agar lebih 

ditingkatkan untuk lebih memuaskan konsumen yang datang. 

• Berusaha menjaga hubungan baik yang telah terbina antara perusahaan 

dengan konsumen, dan untuk meningkatkan serta menonjolkan kualitas 

serta keunggulan fasilitas – fasilitas yang disediakan oleh perusahaan 



dalam memberikan pelayanan kepada konsumen, maka dalam hal ini 

tingkat kepuasan dan kebutuhan konsumen harus terus dievaluasi sebagai 

pedoman untuk perusahaan, dengan adanya peran aktif dari konsumen 

secara langsung maupun tidak langsung. Dengan cara menyediakan 

saluran pengaduan khusus yang disediakan oleh perusahaan untuk 

keluhan, kritik ataupun saran perbaikan citra perusahaan sehingga Hartz 

Chicken Buffet akan mengetahui keinginan serta kebutuhan dari 

konsumen dan hal tersebut dapat diambil tindakan berupa perbaikan – 

perbaikan dan evaluasi dalam program – program pelayanan terhadap 

konsumen, ataupun strategi promosi yang diterapkan demi terwujudnya 

visi dan misi perusahaan dan terciptanya kepuasan dan loyalitas 

konsumen. 

• Untuk meningkatkan pendapatan serta meningkatkan pengetahuan 

konsumen tentang Hartz Chicken Buffet Restoran, sebaiknya kegiatan – 

kegiatan promosi dapat dilakukan secara rutin agar konsumen lebih 

mengenal Hartz Chicken Buffet Restoran sehingga dapat menjaring lebih 

banyak konsumen. 

• Hartz Chicken Buffet harus terus melakukan pemantauan dengan 

mengikuti perkembangan mengenai hal-hal yang menjadi keinginan dan 

kebutuhan konsumen dimasa yang akan datang. 

• Lebih slektif atau berhati-hati dalam merancang dan merencanakan 

program marketing. Karena bila program yang dipilih kurang 

komunikatif baik dari konsep program sampai dengan media publikasi 



yang digunakan, maka program tersebut akan tidak efektif dan terkesan 

sia-sia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


