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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Perencanaan bisnis usaha jahit di Ciafe merupakan usaha yang 

memberikan jasa pembuatan busana wanita dengan sistem custom dan 

dengan penambahan fasilitas yaitu pengambilan ukuran dan fitting 

langsung di tempat konsumen. Perencanaan bisnis ini akan dijabarkan 

dengan beberapa aspek yaitu aspek pasar dan pemasaran, aspek teknik dan 

teknologi, aspek sumber daya manusia, dan aspek keuangan. 

 Di dalam aspek pasar dan pemasaran, Ciafe menerima jasa 

pembuatan busana wanita dari kalangan anak – anak, remaja, dewasa, dan 

tua yang berada di kota Semarang dan sekitarnya. Harga yang ditawarkan 

di Ciafe mulai dari Rp 400.000,00 hingga Rp 1.000.000,00 keatas 

sehingga masuk ke kalangan menengah ke atas. Harga disesuaikan dengan 

tingkat kesulitan dan kebutuhan dari pemesanan busana. Pemasaran di 

Ciafe berawal dari memposting di media sosial seperti BBM, instagram 

dan Line@.  

Di aspek teknik dan teknologi, usaha Ciafe menggunakan luas 

bangunan 15𝑚2 di rumah pemilik usaha sendiri yang berada di jalan 

widosari Semarang. Dengan kapasitas pembuatan busana dalam 1 bulan 

pertama mampu menerima order sebanyak 38 potong dengan 3 jenis 
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varian busana yaitu busana pesta, sackdress, dan bluss dengan 

penambahan aplikasi payet.  

 Untuk aspek sumber daya manusia di Ciafe memiliki 1 karyawan 

khusus pembuatan desain, pembuatan pola, dan pemotongan bahan, 

dibantu 1 karyawan di bidang jahit dan 2 karyawan di bidang payet.  

 Sementara untuk aspek keuangan sendiri penilaian dari NPV dan 

IRR dinyatakan positif sehingga usaha layak untuk dijalankan. 

 

5.2 Saran  

Dari penelitian ini , saran yang diberikan mengenai perencanaan bisnis usaha 

jahit Ciafe yaitu terus mengembangkan fasilitas – fasilitas yang dapat 

memudahkan konsumen dan menjadi daya tarik konsumen. Untuk kualitas harus 

diberikan yang terbaik, karena dalam berbusana diperlukan kenyamanan untuk 

memakainya. Pemilihan bahan harus diperhatikan agar konsumen tidak kecewa 

saat menggunakan jasa jahit seperti pemilihan kain yang berkualitas, dan hasil 

jahitan yang rapi dan sesuai dengan bentuk tubuh konsumen. Pemasaran lebih 

dikembangkan agar usaha jahit Ciafe lebih dikenal dikalangan masyarakat kota 

Semarang dan bahkan diluar kota Semarang. Dengan pemasaran lewat internet 

akan lebih memudahkan jasa jahit untuk dikenal oleh masyarakat dan juga dapat 

menggunakan pemasaran dari mulut ke mulut oleh karena itu kualitas dari usaha 

jahit ini harus lebih terjaga dan terpercaya dapat sesuai dengan keinginan 

konsumen. 

 


