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BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1.Kesimpulan 

Kesimpulan dari penelitian tentang “Kewirausahaan Mahasiswa Melalui 

Industri Kreatif Game di UNIKA Soegijapranata” yaitu: 

1. Startup tidak dapat berkembang apabila produk yang dihasilkan tidak 

sesuai dengan keinginan pasar. Penentuan nama pada suatu produk juga 

sangat berpengaruh terhadap respon pasar, sehingga sebaiknya nama 

produk sesuai dengan konten yang diberikan. Selain itu, penting untuk 

melakukan survei pada pasar sebelum membuat produk agar dapat tepat 

sasaran. Model bisnis yang tepat untuk memulai startup di bidang game 

adalah menetapkan game menjadi berbayar. Pertimbangannya adalah 

selain agar pemasukan menjadi pasti, juga apabila game yang dibuat 

merupakan game jangka pendek akan kurang efektif apabila 

menggunakan fitur iklan. Selain itu, dengan menetapkan game  menjadi 

berbayar dapat membuat game menjadi lebih mudah populer 

dikarenakan mayoritas game yang ada pada Playstore merupakan game 

gratis, sehingga game tersebut hanya memiliki sedikit saingan. 

Hal tersebut dapat dijadikan sebagai media promosi gratis, karena 

apabila game tersebut memiliki posisi yang baik di Playstore, maka 

otomatis Playstore akan mempromosikan game tersebut. 

2. Perlunya perhitungan keuangan yang jelas agar dapat mengetahui kapan 

perusahaan akan mendapatkan laba dari produk yang telah dibuat. 
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Untuk memproduksi sebuah game, perhitungan jumlah pengeluaran 

sangat dibutuhkan. Pengeluaran berasal dari biaya sewa, lisensi 

perangkat lunak, gaji pokok, dan biaya pemasaran. Total pengeluaran 

ini dapat digunakan untuk menghitung jumlah produk yang harus dijual 

agar mencapai Break Even Point (BEP). Caranya adalah total 

pengeluaran dibagi dengan laba bersih yang didapatkan pada satu 

produk. Selain itu, perlunya untuk mengetahui lama waktu yang 

dibutuhkan untuk mengembalikan modal yang telah digunakan dengan 

mencari tahu Return on Investment (ROI). ROI didapat dari total jumlah 

produk yang harus dijual untuk mencapai BEP dibagi dengan rata-rata 

produk yang terjual per harinya. 

3. Legalitas perusahaan disarankan untuk diproses sebelum pembentukan 

startup, hal itu karena selain untuk melindungi merk yang akan di 

publikasi, juga untuk memberikan kenyamanan dan kepercayaan bagi 

mitra bisnis karena perusahaan telah resmi terdaftar sebagai badan 

hukum. Jenis usaha yang disarankan untuk mahasiswa adalah CV, 

dengan pertimbangan proses pengurusan dan biaya yang dibutuhkan 

lebih murah daripada PT. Pembuatan CV atau PT membutuhkan alamat 

resmi tentang domisili CV atau PT tersebut, hal ini dapat menjadi salah 

satu kendala bagi mahasiswa yang ingin membuat startup apabila tidak 

memungkinkan untuk menggunakan rumah atau ruko pribadi. Karena 

itu mahasiswa dapat menggunakan jasa Virtual Office yang ada, karena 

penggunaan Virtual Office sendiri sah di mata hukum. 
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5.2.Saran 

1. Perlu dilakukan analisa peluang pendapatan jika berkolaborasi dengan 

studio game yang lebih terkenal. 

2. Perlunya analisa peluang pendapatan jika game “Jomblo Keren” 

memiliki fitur multi language, karena untuk saat ini game “Jomblo 

Keren” hanya tersedia dalam bahasa Indonesia. 

3. Perlunya analisa peluang pendapatan jika game “Jomblo Keren” 

diterbitkan di Appstore, karena saat ini game “Jomblo Keren” hanya 

tersedia pada Playstore. 


