
 

Yudha Julifar Firdaus, 2018 
STRATEGI PENGEMBANGAN BISNIS KAFE KUPU – KUPU CIMAHI DALAM UPAYA MENINGKATKAN 
VOLUME PENJUALAN 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terhadap Kafe 

Kupu – kupu dalam upaya pengembangan strategi bisnis untuk meningkatkan 

volume penjualan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Dari hasil analisis peneliti terhadap lingkungan internal perusahaan, dapat 

dijelaskan bahwa Kafe kupu – kupu memiliki beberapa kekuatan dan 

kelemahan dalam upaya meningkatkan volume penjualan. Faktor – faktor 

strategis internal yang menjadi kekuatan bagi Kafe kupu – kupu adalah: 

a. Beragamnya variasi menu yang ditawarkan, menjadi salah satu 

kekuatan yang dimiliki kafe kupu – kupu. Kafe kupu – kupu 

merupakan satu – satunya kafe di Kota Cimahi yang menawarkan 

berbagai macam aneka makanan dan aneka minuman. 

b. Konsep dan fasilitas yang diberikan kafe kupu – kupu juga menjadi 

salah satu faktor kekuatan yang dimiliki perusahaan tersebut. Kafe 

kupu – kupu yang di bangun dengan konsep food, book and 

playground menjadikan tempat tersebut berbeda dengan kafe lainnya 

khususnya di Kota Cimahi, dengan konsep tersebut menuntut pihak 

perusahaan untuk menyediakan fasilitas – fasilitas yang mendukung 

konsep tersebut seperti aneka ragam buku bacaan, kolam ikan, taman 

bermain, dll yang dapat di akses secara geratis oleh pengunjung. 

Faktor – faktor strategis internal yang menjadi kelemahan bagi Kafe kupu 

– kupu: 

a. Lahan parkir kafe kupu – kupu yang kecil menjadi kelemahan bagi 

perusahaan tersebut, idelanya sebuah restoran harus mempunyai lahan 

parkir khusus untuk pelanggan yang membawa kendaraan sesuai 

dengan kapasitas meja sebuah restoran.  
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2. Dari hasil analisis lingkungan eksternal perusahaan dapat disimpulkan 

bahwa Kafe kupu – kupu memiliki beberapa peluang dan ancaman dalam 

meningkatkan volume penjualan. Adapun faktor – faktor eksternal yang 

menjadi peluang bagi Kafe kupu – kupu adalah: 

a. Letak strategis Kafe Kupu – Kupu yang berada di jalan Kolonel 

Masturi Km 3 menjadi sebuah peluang tersendiri bagi restoran. 

Dimana jalan tersebut menjadi jalan alternatif menuju tempat alam 

wisata Kota Bandung bagian Kabupaten Bandung Barat seperti 

Tangkuban Perahu, pemandian air panas Ciater, dll. 

b. Himbauan pemerintah untuk mewujudkan kreativitas dalam segala 

bidang, jumlah penduduk Kota Cimahi merupakan salah satu dari 

keunggulan komparatif yang dimiliki, Kota Cimahi tidak memiliki 

sumber daya alam, namun Kota Cimahi memiliki potensi sumber daya 

manusia yang dapat diberdayakan untuk menjadi enterpreneur dan 

insan – insan yang kreatif yang merupakan keunggulan dari Kota 

Cimahi. 

Adapun faktor – faktor eksternal yang menjadi Ancaman bagi Kafe kupu – 

kupu adalah: 

a. Ketatnya persaingan usaha kuliner di Kota Cimahi. Tercatat pada 

Oktober 2017 terdapat 47 pengusaha kafe dan restoran yang memiliki 

izin. Hal tersebut memperlihatkan ketatnya persaingan usaha jasa boga 

di Kota Cimahi. Sehingga menuntut pihak kafe untuk dapat kian 

inovatif dan kreatif dalam pengembangan usahanya. 

3. Dari hasil analisis Matriks QSPM, dapat dijelaskan bahwa strategi yang 

paling tepat dalam meningkatkan volume penjualan bagi kafe kupu – kupu 

adalah dengan cara Meningkatkan kualitas dan daya tarik menu yang 

ditawarkan. Strategi ini dapat dilakukan dengan melalui program – 

program seperti: 

a. Test Food, kegiatan ini dilakukan untuk menguji tingkat kepuasan 

pelanggan terhadap kualitas makan / minuman yang ditawarkan Kafe 

Kupu – kupu guna meningkatkan kualitas makanan, dimana pihak 
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Kafe Kupu – kupu akan mendapatkan seputar infomasi dan masukan 

tentang product yang ditawarkannya guna meningkatkan kualitas menu 

restoran.  

b. Inovasi Product, program ini bertujuan untuk meningkatkan daya tarik 

suatu menu yang ditawarkan, dengan  berinovasi dalam merubah 

tampilan suatu product, ataupun menciptakan tampilan yang unik dari 

product yang ditawarkan restoran dengan tidak menghilangkan 

keaslian rasanya, hal ini akan membuat wisatawan / konsumen tertarik 

akan menu yang ditawarkan. 

5.2 Saran 

 Saran ataupun masukan yang dapat diberikan peneliti berdasarkan hasil 

penelitian kepada pihak Kafe Kupu – kupu yaitu, sebagai berikut: 

1. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis mengenai 

pengembangan strategi bisnis Kafe Kupu – kupu Cimahi melalui 

analisis SWOT, maka strategi yang dapat dilakukan antara lain: (1) 

Mengembangkan Kafe Kupu – kupu sebagai tempat wisata kuliner 

dengan beragam jenis wisata kuliner (2) Mempertahankan kualitas 

produk (3) Meningkatkan pemasaran dan promosi (4) Meningkatkan 

potensi daya dan kerjasama dengan warga sekitar (5) Memperbaiki 

kualitas pelayanan (6) Meningkatkan kualitas dan daya tarik menu 

yang ditawarkan. 

2. Sebagai sebuah usaha yang ingin terus berkembang, peneliti juga 

menyarankan agar Kafe Kupu – kupu Kota Cimahi mampu 

mempertahankan dan meningkatkan strategi – strategi yang telah 

dilakukan. 

 

 


