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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pengolahan data, maka kesimpulan yang dapat ditarik dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Customer focus tidak memiliki pengaruh terhadap product quality 

pada F&B tenant di Summarecon Mal Serpong. Hal ini ditunjukkan 

berdasarkan uji hipotesis pada bab 4 dimana nilai t-hitung < t tabel.  

2. Customer focus memiliki pengaruh positif terhadap product 

innovation di F&B tenant Summarecon Mal Serpong. Hal ini 

ditunjukkan berdasarkan uji hipotesis pada bab 4 dimana nilai t-hitung 

> t-tabel. Besarnya pengaruh Customer focus terhadap product 

innovation sebesar 0.163. 

3. R&D Management memiliki pengaruh positif terhadap product 

innovation di F&B tenant Summarecon Mal Serpong. Hal ini 

ditunjukkan berdasarkan uji hipotesis pada bab 4 dimana nilai t-hitung 

> t-tabel. Besarnya pengaruh R&D Management terhadap product 

innovation sebesar 0.273. 

4. Process management memiliki pengaruh positif terhadap product 

quality di F&B tenant Summarecon Mal Serpong. Hal ini ditunjukkan 

berdasarkan uji hipotesis pada bab 4 dimana nilai t-hitung > t-tabel. 
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Besarnya pengaruh Process management terhadap product quality 

sebesar 0.467.  

5. supplier management juga memiliki pengaruh positif terhadap product 

quality di F&B tenant Summarecon Mal Serpong. Hal ini ditunjukkan 

berdasarkan uji hipotesis pada bab 4 dimana nilai t-hitung > t-tabel. 

Besarnya pengaruh supplier management terhadap product quality 

sebesar 0.491.  

6. supplier management memiliki pengaruh positif terhadap product 

innovation di F&B tenant Summarecon Mal Serpong. Hal ini 

ditunjukkan berdasarkan uji hipotesis pada bab 4 dimana nilai t-hitung 

> t-tabel. Besarnya pengaruh supplier management terhadap product 

innovation sebesar 0.649.  
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5.2 Saran 

  Dari hasil analisa dan pembahasan diatas, maka saran-saran yang 

dapat diberikan kepada F&B tenant Summarecon Mal Serpong adalah 

sebagai berikut: 

1. Customer focus tidak memiliki pengaruh terhadap product quality pada 

F&B tenant di Summarecon Mal Serpong. Namun dalam praktek 

nyatanya tetap perlu menjadi perhatian bagi pengelola  Food and 

Beverage tenant di Summarecon Mal Serpong. Dan hal tersebut perlu 

dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut : 

a) Melibatkan konsumen dalam penilaian produk. 

Gambar 5.1 Contoh Form Kepuasan Pelanggan Restoran  

 

 

 

 

 

Hal ini dapat dilakukan dengan membuat form penilaian terhadap 

produk yang telah ditawarkan, dengan begitu sebagai produsen kita 

mampu melihat nilai produk yang telah kita tawarkan dari beragam 

sudut pandang konsumen. Penilaian tersebut bisa dilakukan dengan 

memberikan form dengan skala kepuasan 1 sampai dengan 5, dimana 
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masing-masing nilai mengindikasikan tingkat kepuasan konsumen 

terkait apa yang telah mereka terima dan rasakan. Disamping itu juga 

bisa ditambahkan bagian saran, sehingga memungkinkan tenant 

memperoleh masukan yang mampu meningkatkan kualitas mereka. 

b) Melibatkan konsumen dengan promosi yang dilakukan. 

Hal ini dapat dilakukan salah satunya dengan melibatkan konsumen 

dalam beragam promosi melalui media sosial. 

Gambar 5.2 Contoh Promo Via Instagram  

 

 

 

 

 

sebagai contoh : melakukan semacam kuis yang berkaitan dengan 

produk dan restoran di media sosial IG (dengan ini maka akan 

menciptakan interaksi antara konsumen dan  restoran, serta 

meningkatkan awareness. Selain itu kita juga akan mampu melihat 

antusias konsumen. 

c) Menjalin komunikasi yang baik dengan konsumen. 

Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan pelayanan yang baik dan 

ramah, serta selalu menerima setiap saran dan masukan yang 
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diberikan oleh konsumen. Dengan ini, maka akan tercipta peluang 

untuk konsumen merasa nyaman dan menjadi konsumen loyal. 

Sebagai contoh, pelayanan yang baik dapat diciptakan dengan : 

 selalu menawarkan menu dengan ramah dan mengucapkan salam 

terlebih dahulu. 

  meminta maaf jika terdapat kesalahan dan kekurangan dalam 

pelayanan yang dilakukan. 

  mampu menjelaskan menu terbaik yang dimiliki restoran. 

  memberikan pelayanan dengan penampilan yang bersih, rapi dan 

wangi. 

d) Mencari masukan dari para pelanggan untuk mengetahui 

kebutuhan dan harapan mereka. 

Hal ini berkaitan dengan menjalin hubungan yang baik dengan 

konsumen, dimana pihak manajemen restoran sangat perlu untuk 

mengetahui apakah yang dirasakan konsumen berkaitan dengan 

pelayanan dan produk yang telah di tawarkan. Sebagai contoh, dapat 

dilakukan dengan menyiapkan kotak saran dan kritikan bagi setiap 

konsumen yang disertakan dengan pemberian hadiah, sehingga 

konsumen juga mau memberikan saran dan kritikan tanpa rasa 

terpaksa. 
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2. Customer focus memiliki pengaruh terhadap product innovation pada 

F&B tenant di Summarecon Mal Serpong. Meskipun nilai 

pengaruhnya kecil, namun tetap perlu menjadi perhatian bagi 

pengelola  F&B tenant Summarecon Mal Serpong. Dan hal tersebut 

perlu dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut : 

a) Melibatkan konsumen dalam pengenalan produk baru. 

Gambar 5.3 Contoh Promo Menu Baru  

 

 

 

 

 

 

Hal ini dapat dilakukan dengan cara melakukan promosi kepada 

setiap konsumen, misalnya dengan free 1 produk baru yang akan 

diperkenalkan setiap pembelian produk tertentu. 

b) Melibatkan konsumen dalam masukan terkait produk yang 

Diinginkan. 

Hal ini berkaitan dengan harapan konsumen, sehingga pengelola 

perlu melihat sejauh mana respon konsumen dengan adanya produk 
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baru tersebut. Misalnya dengan mengadakan form penilaian terhadap 

produk baru yang restoran tawarkan. 

3. F&B tenant Summarecon Mal Serpong juga perlu mempertimbangkan 

R&D management karena memiliki pengaruh terhadap product 

innovation. R&D management dapat dilakukan antara lain dengan cara 

sebagai berikut : 

a) Fokus dalam upaya penyelesaian masalah bagi setiap divisi. 

Dalam hal ini manajemen perlu fokus dalam masalah terkait dengan 

R&D, salah satu contoh nyatanya adalah fokus terhadap tahapan-

tahapan yang perlu dipersiapkan dalam pencetussan produk baru 

(baik dari sisi marketing, operasional, purchasing). 

b) Melakukan penelitian terkait menciptakan sesuatu yang baru. 

Sebelum menciptakan produk baru, akan lebih bijak jika restoran 

melakukan penelitian sebelumnya, dalam hal ini bisa melibatkan 

konsumendengan merasakan langsung produk baru yang akan 

ditawarkan atau diciptakan.  
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c) Pemanfaatan teknologi yang lebih canggih. 

Gambar 5.4 Contoh Penggunaan Teknologi dalam Restoran  

 

 

 

 

 

Dalam tahapan penciptaan produk baru juga dapat didukung dengan 

pemanfaatan teknologi baru, misalnya pemanfaatan mesin penyeduh 

kopi dengan sistem komputer. Sehingga produk yang dihasilkan 

dapat terjaga kualitas dan rasanya. 

4. Process management juga memiliki pengaruh terhadap product quality. 

Process management dapat dilakukan antara lain dengan cara sebagai 

berikut : 

a) Melakukan pengawasan terhadap proses produksi. 

Dalam hal ini pengelola perlu melakukan pengawasan dalam setiap 

tahapan proses produksi yang dilakukan. Sehingga akan menjaga 

kualitas dari produk yang dihasilkan. 

b) Menjaga kualitas produk yang diciptakan. 

Dalam hal ini, pengelola restoran perlu memastikan dan menjaga 

kualitas produk yang dihasilkan. Salah satu  langkah yang dapat 
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dilakukan adalah dengan penggunaan bahan baku yang berkualitas 

dan baik. Sehingga akan menghasilkan produk akhir yang berkualitas 

juga. 

c) Melakukan process improvement (menyederhanakan SOP). 

Dalam melakukan improvement pengelola restoran dapat 

menyederhanakan SOP. Dalam hal ini, tujuannya adalah untuk 

meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja.  

d) Memberikan tanggungjawab dan delegasi kepada karyawan 

dalam melaksanakan suatu proses produksi untuk 

mengembangkan inovasi produk. 

Hal ini dapat dilakukan dengan pemberian kesempatan bagi setiap 

karyawan restoran  dalam pengembangan ide terkait produk baru bai 

restoran, sehingga dapat memacu setiap karyawan untuk terus 

berkembang dan mampu memberikan kontribusi dalam 

perkembangan restoran. 

5. F&B tenant Summarecon Mal Serpong harus fokus pada supplier 

management karena memiliki pengaruh yang paling besar terhadap 

product quality dan product innovation. Hal ini dapat dilakukan antara 

lain dengan cara sebagai berikut : 

a) Melakukan pemesanan yang berkelanjutan. 
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Hal ini berkaitan dengan hubungan yang baik dengan supplier, 

sehingga sangat perlu untuk menjaga hubungan yang baik dengan 

beberapa supplier. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah 

dengan menjaga kestabilan pemesanan bahan baku dari para supplier. 

b) Melakukan pembayaran invoice tepat waktu. 

Dengan pembayaran invoice tepat waktu, maka akan menciptakan 

rasa saling percaya yang tinggi antara supplier dan juga pengelola 

restoran, sehingga dalam kesempatan mendatang supplier akan 

mampu memberikan manfaat yang lebih baik lagi. 

c) Mempermudah akses supplier. 

Dalam hal ini, setiap supplier terkadang merasa kesulitan terhadap 

akses, sehingga sangat perlu dipertimbangkan dalam hal akses 

supply bahan baku. Sehingga dengan begitu, supplier akan merasa 

lebih nyaman dalam bekerjasama dengan pihak restoran 

d) Menjalin komunikasi yang baik dengan supplier. 

Dalam hal ini, sebagai pengelola restoran juga perlu menjaga 

hubungan baik dengan para supplier, sebagai contoh dapat dilakukan 

komunikasi yang baik selama proses kerja sama berlangsung (dalam 

hal stocking bahan baku, penerimaan bahan baku, proses 

pembayaran, pemesanan ulang) antara pengelola dan pihak supplier. 

Karena dengan hubungan yang baik, maka supplier akan merasa 

nyaman dan juga akan memberikan manfaat yang semaksimal 
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mungkin bagi restoran, sehingga akan  menciptakan manfaat juga 

bagi pihak restoran. 

e) Tidak hanya mendandalkan 1 supplier  saja. 

Pihak restoran juga sangat perlu mempertimbangkan untuk tidak 

hanya mengandalkan 1 supplier saja, hal ini berkaitan dengan 

kemungkinan terburuk yang juga dapat dialami restoran jika terlalu 

bergantung dengan 1 supplier saja. Sebagai contoh, pihak restoran 

perlu menjalin hubungan baik dengan setidaknya 2 - 3 supplier, 

sehingga jika terjadi kendala yang berkaitan dengan bahan baku, 

maka akan dapat mudah di dapat solusinya.  

sehingga dengan dilakukannya hal tersebut, maka setiap tenant akan memperoleh 

feedback sebagai berikut : 

a) Memperoleh harga barang yang bersaing. 

Pihak restoran dapat memperoleh harga bahan baku yang bersaing 

atau bahkan jauh lebih murah di bandingkan dengan supplier lain. 

b) Memperoleh bahan baku yang lebih berkualitas dan segar. 

Pihak supplier juga akan memprioritaskan bahan baku yang segar 

dan berkualitas bagi para pemesan yang memiliki hubungan baik 

dengan mereka. 

c) Mampu menciptakan hubungan yang berkelanjutan dengan 

supplier. 
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Hubungan yang berkelanjutan tentunya akan tercipta  dengan adanya 

komunikasi yang baik antara pihak restoran dan juga supplier. 

d) Penawaran akan bahan baku yang selalu baru dari supplier 

Pihak supplier juga akan selalu memberikan penawaran yang terbaik 

bagi para konsumen, sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa 

supplier juga akan selalu memberikan penawaran terbaik mereka 

bagi pihak restoran yang memiliki hubungan baik dengan mereka. 
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