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BAB VII 

PENUTUP 

 

7.1 Kesimpulan 

 Rumah makan merupakan bisnis yang sangat menguntungkan, merupakan 

turunan dari bisnis kuliner yang menjual makanan pokok yang dibutuhkan 

manusia sehari-hari, maka sangat sulitlah bila bisnis ini sepi pembeli. Namun 

tidak ada bisnis yang tidak mempunyai resiko, meskipun itu hanya sedikit, bisnis 

rumah makan juga mempunyai resiko yang haris bisa diantisipasi oleh pemilknya. 

 Besarnya lahan bisnis ini memberikan setiap orang kesempatan dalam 

melakukan investasi didalamnya, maka akan sangat mudah menemui pesaing di 

bisnis ini. Produk yang bervariasi, harga yang murah merupakan senjata ampuh 

dalam menghadapi persaingan bisnis secara sehat. Harga yang mahal akan 

menyulitkan dalam menarik pelanggan, sebaliknya harga yang murah malah 

nantinya membuah bisnis bangkrut. Penentuan harga yang tepat adalah cara yang 

tepat untuk melakukan persaingan. 

 Penentuan harga dalam bisnis kuliner ini sangat ditekankan pada 

komponen pembuatan masakan, dari mulai bahan baku, bahan pelengkap. Dan 

juga pelayanan tambahan dan kelengkapan barang-barang yang dijual juga 

memberikan nilai tersendiri bagi para pelanggan, seperti air minum, lengkapnya 

menu dan lain-lainnya. 

 Rumah makan padang tidak lepas dari pengolahan bahan masakan yang 

belum jadi menjadi masakan siap makan, pengolahan ini membutuhkan waktu dan 
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juga membutuhkan keahlian yang khusus. Perhitungan komponen-komponen 

pembentuk masakan inilah yang nantinya menjadi penentu berapa harga jual yang 

harus ditawarkan kepada calon pembeli. 

 Penentuan harga jual akan berbeda bagi setiap orang ataupun setiap 

perusahaan, karena price setting terkadang bersifat subjektif. Dalam rumah makan 

padang sudah menggunakan price setting yang tidak biasa, menggunakan price 

setting dalam setiap komponennya yang ada di dalam produknya. Mereka 

menggunakan mangkuk nasi atau tempurung kelapa untuk penakaran nasi dalam 

setiap porsinya, dan juga membuat hitungan sendiri dalam setiap lauk yang 

dijualnya. 

 Peneliti menemukan bahwa beberapa rumah makan padang menggunakan 

konsep price setting sosial dimana penentuan harga yang diterapkan dirumah 

makan padang bertujuan tidak hanya untuk mendapatkan manfaat (laba) untuk 

pemilik, tapi juga memberikan manfaat kepada lingkungan dan orang banyak, 

kepada pelanggan ataupun kepada karyawan.  

 Disamping itu salah satu komponen penentuan harga, bumbu adalah 

komponen yang sangat krusial dalam masakan padang, karena bumbu merupakan 

daya tarik dari sebuah masakan padang, bila penggunaan bumbu kurang maka 

akan mengurangi rasa masakannya, namun bila menggunakan bumbu yang terlalu 

banyak makan akan membuat rasa yang terlalu kuat didalam masakan dan juga 

membuang-buang bahan bumbu itu sendiri dimana bumbu tersebut merupakan 

komponen pembentuk harga yang pasti dan mempunyai nominal yang besar.  
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 Disamping itu tujuan penetapan harga dalam rumah makan padang 

berbeda-beda, peneliti menemukan ada penetapan harga yang berdasarkan target 

pasar mereka, dan ada juga yang menetapkan harga karena memang harganya 

sudah memang sudah seperti itu. Disisi lain lengkapnya menu masakan juga 

menjadi daya tarik tersendiri bagi pelanggan, semakin lengkap menu yang 

ditawarkan member kepuasan yang berbeda bagi para pelanggannya. 

 Peneliti juga menemukan bahwa zakat adalah salah satu dari turunan 

konsep price setting sosial yang diterapkan oleh beberapa rumah makan padang, 

setelah menentukan harga yang baik, laba yang didapat juga harus dizakatkan, 

selain zakat mempunyai tujuan untuk membersihkan harta kita, dan dengan zakat 

kita juga membantu sesama. 

7.2  Keterbatasan Penelitian 

       Peneliti menyadari bahwa penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu sulitnya 

menemui informan karena informan harus menjaga 2 cabang rumah makannya. 

Disamping itu banyaknyan gangguan ketika melakukan wawancara, karena 

wawancara dilakukan di jam kerja informan. 

7.3  Saran 

Dari kesimpulan hasil penelitian yang dilakukan maka diajukan beberapa 

saran yaitu sebagai berikut: 

1. Pemilik rumah makan padang 

a. Penentuan harga jual dalam masakan seharusnya dihitung lebih rinci 

agar mampu memperkirakan laba yang nantinya akan didapat 
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b. Sebaiknya komponen kecil namun memberikan dampak yang besar 

dalam pengeluaran sebaiknya dicatat dan diberi perhatian khusus 

seperti bumbu dapur. 

2. Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti selajutnya disarankan untuk melakukan penelitian lebih 

mendalam dengan pertanyaan yang lebih beragam, disamping itu sebaiknya 

menggunakan informan yang lebih banyak sehingga memberikan pandangan 

yang lebih luas dalam nantinya mengambil kesimpulan. 

 

 

 

 

 

 


