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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Kemajuan tekonologi membuat semua orang menggunakan internet 

saat ini. Hal tersebut juga mendorong kemajuan dalam bisnis terutapa 

bisnis online. Namun cukup banyak masyarakat yang masih merasa 

khawatir  untuk melakukan transaksi secara online (khawatir tertiup / 

barang tidak sesuai dengan keinginan). Oleh karena itu muncul lah jasa 

perantara/pihak ketiga dalam transaksi jual beli secara online tersebut, 

untuk meminimalisir kekhawatiran yang dihadapi oleh pembeli-pembeli 

online tersebut. 

"Rimora Pay" juga merupakan salah satu jasa perantara / pihak ketiga 

yang dapat memfasilitasi kekhawatiran pembeli-pembeli online agar 

merasa lebih aman, nyaman serta lebih mudah dalam melakukan transaksi 

secara online. Namun "Rimora Pay" mengusung konsep yang berbeda 

yaitu dengan membuat sistem jasa perantara / pihak ketiga tersebut dalam 

bentuk aplikasi yang dapat diunduh oleh orang-orang yang ingin 

menggunakannya, dan juga memudahkan penggunanya karena dapat 

diakses langsung melalui gadget / smartphone yang selalu mereka 

gunakan setiap harinya. 

Dari hasil perencanaan Aspek Pasar dan Pemasaran, Aspek Operasi, 

dan Aspek Sumber Daya Manusia yang terperinci, serta perhitungan dan 
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estimasi yang dilakukan pada Aspek Keuangan melalui analisa kelayakan 

usaha yang ditinjau dari NPV, PI, PP, dan IRR dinilai proyek ini layak 

untuk dijalankan karena NPV bernilai positif, PI lebih besar dari 1, PP 

Kurang dari 5 tahun, dan IRR lebih tinggi dari tingkat suku bunga. 

 

5.2 Saran 

Dari kesimpulan penelitian diatas, maka peneliti memberikan 

rekomendasi atau saran sebagai berikut : 

A. Untuk memulai bisnis ini, harus memperhatikan tingkat 

efektifitas dan efisien saat melakukan pemasaran / promosi pada tahap 

awal memulai bisnis agar semakin banyak orang yang tau tentang 

"Rimora Pay" dan mengerti pula manfaat jika masyarakat 

menggunakan "Rimora Pay". 

B. Untuk meningkatkan efektifitas dari pegawai yang ada, maka 

harus dilakukan seleksi dan training yang ketat untuk mendapatkan 

karyawan yang benar-benar berkompeten, sesuai dengan job desc dan 

dapat menjalankan semua job spec yang diberikan kepadanya. 

 

 

 

 

 

 




