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BAB V  

PENUTUP 

 

 

5.1. Kesimpulan  

 

Perencanaan bisnis toko pakaian online “Onset”merupakan sebuah 

perencanaan  usaha yang terdapat pada bidang fashion dengan produk pakaian 

pria dan wanita dewasa yang dijabarkan pada 4 aspek, yaitu aspek pemasaran, 

aspek operasi, aspek sumber daya manusia dan aspek keuangan yang dinyatakan 

layak. 

Ditinjau dari aspek pemasaran toko pakaian online “Onset” memiliki STP dan 

bauran pemasaran yang jelas dan adanya proyeksi permintaan dan penawaran yang 

memiliki nilai potensial. Toko pakaian online “Onset” menjual produk pakaian 

pria dan wanita dengan rentang usia produktif, dalam kelompok kelas sosial 

menengah yang merupakan pegawai swasta dan mahasiswa yang merupakan 

pengguna internet (netter). Produk pakaian yang dihasilkan memiliki merk dan 

label serupa dengan nama toko. Harga pakaian yang ditawarkan berkisar antara 

Rp 90.000 – Rp 175.000 . pemasaran dilakukan secara online melalui website dan 

media sosial, seperti line, facebook, dan instagram. Produk yang terjual pada 

kondisi normal adalah 69 pcs atasan per bulan, masing-masing 34 pcs untuk 
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bawahan, outerwear dan  modern etnik per bulan, dan terakhir masing-masing 29 

pcs untuk dress dan playsuit / jumsuit per bulan.  

Pada aspek operasi toko pakaian online “Onset” memiliki Layout yang 

efektif, lokasi yang terbilang strategis, proses produksi dan rencana investasi yang 

baik, dan juga adanya perincian HPP. Terdapat 3 penentuan lokasi pada toko 

pakaian online “Onset”. lokasi pertama yaitu tempat untuk mengendalikan toko 

yang terdapat pada sebuah ruangan di rumah pemilik yaitu pada JL Menoreh Raya 

No 55 Sampangan, lokasi kedua terdapat pada laman media sosial yaitu facebook 

: Onset Online Clothing Store, instagram : @OnsetClothing dan line : 

@OnsetClothing. Dan terakhir pada laman website, akan digunakan hosting 

dengan paket idSemiCorporate dan domain dengan ekstensi .com , alamat website 

nya adalah www.OnsetClothing.com . produk pakaian yang dijual dipesan pada 

pabrik konveksi. Pelabelan  juga dilakukan pada pabrik konveksi tersebut. 

Pada aspek sumber daya manusia toko pakaian online “Onset” memiliki 

struktur organisasi dan perencanaan pegawai yang terstruktur dan sistematis. 

Sehingga dapat diketahui Jumlah pegawai dan kualitas (mutu) pegawai yang 

dibutuhkan, dan pemberian gaji). Tenaga kerja yang dimiliki berjumlah 3 pekerja, 

yaitu pemilik, Customer Service / Manager Media Sosial, dan Administrasi. 

Pemberian gaji bagi pekerja nilai layak karena berdasarkan target UMR pada 

tahun 2017. 

 

http://www.onsetclothing.com/
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Pada aspek keuangan toko pakaian online “Onset” memiliki Sumber Dana 

yang didapatkan sesuai dengan kebutuhan, Laporan Keuangan yang terstruktur, 

dan adannya Analisis Keuangan yang menyatakan bahwa bisnis ini Layak untuk 

dijalankan. Toko pakaian online onset memiliki dana yang bersumber pada dana 

pribadi. Pada kondisi normal bisnis ini memiliki NPV yang bernilai postif 

sebesar Rp 87,174,362.71, PI sebesar  1.47 > 1, PP yaitu selama 4.067 tahun < 5 

tahun, BEP sebesar 86 unit pakaian, IRR yang memiliki nilai sebesar 15.83% > 

tingkat suku bunga saat ini (4.75%) dan lebih besar dari suku bunga dasar kredit 

bank pada segmen kredit mikro di PT BPD JAWA TENGAH (7.89%). dan pada 

analisis sensitivitas, pada bisnis ini dinilai sensitive pada setiap perubahan 

permintaan produk yang mengacu pada perubahan omzet yang berdasarkan pada 

2 faktor yaitu harga dan kuantitas produk. 
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5.2. Saran  

 

Beberapa saran yang dapat diberikan berdasarkan pada penelitian ini antara lain 

adalah sebagai berikut :  

1. Bisnis toko pakaian online “Onset” sebaiknya dijalankan, karena telah 

dinyatakan layak jika di tinjau berdasarkan analisis kelayakan. Dan bagi 

penelitian perencanaan bisnis selanjutnya, skripsi ini dapat dijadikan sebagai 

referensi untuk perencanaan bisnis toko pakaian online.  

2. Didalam memberikan informasi mengenai produk harus detail dan sesuai 

dengan apa yang akan dijual, karena produk tersebut berkaitan langsung 

dengan kepercayaan konsumen. 

3. Perlu diperhatikan dalam rutinitas promosi yang dilakukan dengan cara 

mengunggah foto maupun membuat status pada laman media sosial maupun 

website. Pada laman media sosial pengunggahan foto sebaiknya tidak 

dilakukan terlampau banyak, seperti mengunggah beberapa foto pada 1 jenis 

model pakaian. Pengunggahan foto secara maksimal dilakukan pada laman 

website yang dimiliki, karena telah dipaparkan bahwa pada laman media 

sosial memiliki link langsung pada laman website. 

4. Pada rutinitas promosi yang dilakukan dengan cara memasang iklan pada 

media sosial berupa facebook maupun instagram, perlu dilakukan beberapa 

pertimbangan seperti banyaknya pengguna aktif pada laman media sosial 

tersebut dan produk yang akan dipasarkan. 
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5. Perencanaan produksi harus dilakukan dengan hati-hati. Oleh sebab itu, 

diperlukan pengamatan terhadap trend yang sedang berkembang dan 

masukan dari berbagai pihak, seperti konsumen, pabrik yang bekerja sama, 

hingga karyawan. Sehingga produk yang dijual mampu memenuhi 

kebutuhan pasar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


