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BAB 5 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 SIMPULAN 

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Strategi 

Pengembangan Bisnis Freddo Coffee Shop dapat ditarik beberapa kesimpulan, 

diantaranya : 

1. Dari lingkungan internal Freddo memiliki beberapa faktor kekuatan yang 

bisa mendorong bisnis coffee shop ini lebih berkembang, faktor itu 

diantaranya : karyawan merasa nyaman saat bekerja, karyawan bersikap 

ramah saat bekerja, pelatihan mengenai SOP sudah diberikan kepada 

karyawan, cita rasa dan kualitas produk yang dimiliki Freddo sudah baik, 

harga jual yang ditawarkan pun dapat bersaing dengan coffee shop lain, 

Freddo memiliki tempat yang strategis, untuk rekrutmen karyawan attitude 

diprioritaskan dan untuk pemilihan pemasok sangat selektif. Namun dibalik 

faktor kekuatan Freddo memiliki faktor kelemahan, diantaranya : belum 

optimal dalam jadwal pengawasan dan standardisasi pengadaan bahan baku, 

tidak ada pertimbangan tingkat pendidikan dalam rekrutmen karyawan dan 

promosi yang digunakan kurang gencar dan optimal. 

2. Dari lingkungan eksternal Freddo memiliki beberapa faktor peluang 

diantaranya : segmen pasar luas yang dituju yaitu kalangan menengah, 

dikenal dari berbagai kalangan untuk menarik minat konsumen, budaya 

minum kopi telah menyebar di Indonesia bahkan dunia, pengeluaran 

penduduk Kota Bandung dan kondisi sosial masyarakat terhadap tren 

minum kopi. Adapun faktor yang menjadi ancaman bagi Freddo yaitu : 

jenuhnya persaingan bisnis coffee shop di Kota Bandung, jumlah 

coffeeshop bertambah setiap tahun nya. 

3. Strategi yang relevan di implementasikan untuk pengembangan Freddo 

Coffee Shop diantaranya : 
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a. Berdasarkan hasil analisis matriks IE Freddo berada pada koordinat 

2,55 : 2,66 atau berada pada sel V yaitu Growth & Stability. Strategi 

umum yang digunakan yaitu meningkatkan penjualan dan profit dengan 

memanfaatkan baik dalam produksi maupun pemasaran, perusahaan 

dapat meningkatkan produk dengan cara berinovasi pada produk lama 

ataupun baru, maupun jasa pelayanan menyesuaikan dengan permintaan 

pasar terkini tujuan nya untuk meningkatkan nilai jual dan kualitas 

produk. 

b. Berdasarkan hasil analisis matriks QSPM strategi alternatif prioritas 

yang relevan untuk di implementasikan Freddo yaitu meningkatkan 

promosi melalui berbagai media dalam memaksimalkan potensi bisnis 

coffee shop. Media promosi bisa dilakukan dengan cara promosi 

berkala dengan secara rutin setiap akhir bulan untuk menarik antusias 

pelanggan ataupun penyebaran brosur yang menarik. 

5.2 SARAN 

Berdasrkan kesimpulan diatas, maka saran untuk mendukung strategi 

pengembangan bisnis Freddo Coffee Shop yaitu: 

1. Freddo Coffee Shop harus lebih mengoptimalkan mengenai faktor kekuatan 

yang dimiliki serta memperbaiki fakor kelemahan agar dapat menjadikan 

perusahaan lebih unggul dari pesaing-pesaingnya. 

2. Memaksimalkan dan meningkatkan kegiatan promosi melalui berbagai 

media berdasarkan segmen pasar untuk menarik minat konsumen dan 

meraih potensi bisnis coffee shop di Kota Bandung. 

3. Lebih mengoptimalkan mengenai standardisasi jadwal dan pengawasan 

terhadap pengadaan bahan baku. 

4. Freddo harus melakukan perbaikan lebih selektif mengenai rekrutmen calon 

pegawai atau SDM . 

5. Bergabung dengan pebisnis bidang kuliner khususnya coffee shop dalam 

rangka promosi, memperluas target pasar dan menambah informasi untuk 

pengembangan coffee shop menjadi lebih baik. 
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6. Freddo harus mampu memanfaatkan setiap peluang yang dimiliki serta 

dapat mengantisipasi setiap ancaman yang datang agar dapat tetap bertahan 

di tengah-tengah persaingan bisnis coffee shop di Kota Bandung. 

7. Memperkuat rancangan perusahaan kedepan nya untuk mencapai visi 

perusahaan. 


