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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

Melihat realitas Kedai Ice Cream 123 hingga bulan Agustus 2016, 

secara garis besar bisnis tersebut telah sesuai perencanaan bisnis dengan 

beberapa pengembangan dan penyesuaian dengan kondisi bisnis yang ada. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan beberapa hal dari evaluasi Kedai Ice 

Cream 123 antara lain : 

1. Aspek Pemasaran : Menurut hasil evaluasi aspek pemasaran yang telah 

dilakukan, Kedai Ice Cream 123 telah merealisasikan segmenting, 

targeting, positioning dan bauran pemasaran sesuai perencanaan bisnis 

dengan beberapa pengembangan dan penyesuaian dengan kondisi bisnis 

yang ada seperti pada segmenting dan targeting yang perlu 

pengembangan pangsa pasar kalangan anak-anak dan penguatan pangsa 

pasar kalangan remaja dan pemuda, serta product yang lebih variatif,  

place yang lebih rinci dalam menjelaskan jenis saluran distribusinya 

dan bagaimana alur distribusi dari Kedai Ice Cream 123, promotion 

yang lebih gencar untuk mengejar target penjualan, people yang 

menambah tenaga kerja di bagian kasir untuk memudahkan kontrol 

terhadap keuangan, dan physical evidence yang lebih rinci dengan 

menonjolkan konsep “selfie” yang menjadi fenomena anak muda jaman 

sekarang. Namun, pada price harus diperbaiki lagi agar harga jual yang 

ditetapkan tidak merugikan perusahaan. 
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2. Aspek Operasi : Menurut hasil evaluasi aspek operasi yang telah 

dilakukan, terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dengan perencanaan 

karena menyesuaikan dengan kondisi bisnis yang terjadi seperti pada 

peralatan makan yang dibeli tidak sesuai dengan perencanaan, 

penambahan area lesehan sehingga membutuhkan karpet karena 

perencanan tata letak tidak dapat menampung konsumen yang datang di 

Kedai Ice Cream 123, dan beberapa penambahan inventaris seperti 

blender, dispenser, kompor bakar tanpa asap, dan mesin kasir untuk 

menunjang penambahan menu dan pengawasan terhadap keuangan, dan 

televisi untuk tambahan hiburan agar konsumen dapat lebih nyaman 

nongkong di Kedai Ice Cream 123. 

3. Aspek Sumber Daya Manusia :Menurut hasil evaluasi aspek sumber 

daya manusia yang telah dilakukan, realitas menunjukkan bahwa Kedai 

Ice Cream 123 telah melakukan proses rekrutmen dan dekrutmen yang 

sebelumnya tidak direncanakan pada perencanaan bisnis. Hal tersebut 

tidak dikategorikan sebagai penyimpangan karena proses rekrutmen dan 

dekrutmen adalah proses yang wajar pada sebuah organisasi untuk 

mendapatkan sumber daya manusia yang sesuai dengan spesifikasi 

pekerjaan. Selanjutnya, Kedai Ice Cream 123 telah menggunakan 

struktur organisasi sesuai dengan perencanaan bisnis, tetapi dengan 

penambahan satu karyawan bagian kasir yang posisinya sejajar dengan 

marketer dan pelayan. Hal tersebut bukan dikategorikan sebagai 

penyimpangan karena penambahan karyawan tersebut mengikuti 
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perkembangan bisnis yang terjadi yang membutuhkan posisi kasir. 

Selanjutnya, Kedai Ice Cream 123 tidak melaksanakan perencanaan 

jumlah karyawan karena melakukan penambahan satu karyawan bagian 

kasir dan tidak melaksanakan perencanaan deskripsi pekerjaan sesuai 

dengan perencanaan bisnis karena demi kebaikan organisasi maka, 

realitas yang terjadi dibutuhkan deskripsi pekerjaan agar ada standar 

tertulis tentang apa yang harus dilakukan oleh masing-masing karyawan 

pemegang jabatan sehingga memudahkan melakukan penilaian kinerja 

karyawan. 

4. Aspek Keuangan : Menurut hasil evaluasi aspek keuangan yang telah 

dilakukan, realitas menunjukkan bahwa pendapatan Kedai Ice Cream 

123 tidak memenuhi target perencanan karena beberapa faktor yang 

mempengaruhi kenyamanan konsumen yang nongkrong di Kedai Ice 

Cream 123. Akan tetapi, laporan laba/rugi Kedai Ice Cream 123 sudah 

menunjukkan posisi laba dan berdasarkan rasio profitabilitas, Kedai Ice 

Cream 123 tergolong dalam bisnis yang layak untuk dijalankan / 

diteruskan operasionalnya karena menguntungkan bagi pemilik modal. 

5.2. Saran 

1. Aspek Pemasaran: Dalam upaya meningkatkan penjualan maka Kedai 

Ice Cream 123 perlu melakukan kegiatan pemasaran yang lebih efektif 

dan efisien untuk menjangkau target pasar yang lebih luas lagi melalui 

media elektronik seperti radio lokal (Harbos FM, dan lain-lain) serta 

televisi lokal (Simpang Lima TV) agar Kedai Ice Cream 123 dapat 
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dikenal sampai pelosok Kabupaten Pati hingga ke Kota lain yang 

berbatasan dengan Kabupaten Pati. 

2. Aspek Operasi: Dalam upaya meningkatkan penjualan, tidak hanya 

melalui kegiatan pemasaran, tetapi juga harus didukung oleh pelayanan 

dan fasilitas yang terbaik seperti penambahan Wifi, Air Conditioner, 

dan memperluas area Kedai dengan menyewa atau membeli area lain 

yang lebih luas dan strategis dengan tujuan agar jarak antara meja satu 

dengan meja yang lain tidak terlalu sempit sehingga memudahkan akses 

jalan dan pelanggan dapat lebih nyaman “nongkrong” di Kedai Ice 

Cream 123. 

3. Aspek Sumber Daya Manusia: Demi memberikan pelayanan yang 

terbaik kepada pelanggan, maka diperlukan sumber daya manusia yang 

berkualitas. Untuk mendapatkan sumber daya manusia yang 

berkualitas, Kedai Ice Cream 123 perlu menerapkan rekrutmen yang 

lebih terbuka, proses seleksi yang ilmiah, dan sistem reward and 

punishment. Pengawasan dari semua pemangku kepentingan dan 

kesadaran untuk memberikan yang terbaik bagi Kedai Ice Cream 123 

diperlukan demi kesuksesan sistem tersebut. 

4. Aspek Keuangan: Demi menciptakan kondisi keuangan bisnis yang 

sehat, maka untuk lebih memudahkan pengawasan terhadap keuangan, 

sebaiknya Kedai Ice Cream 123 menggunakan perangkat lunak 

(software) keuangan. Perangkat lunak ini dapat membantu mengetahui 

stok bahan mentah yang dimiliki Kedai Ice Cream 123, mempermudah 
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mengetahui pengeluaran dan pemasukan (laporan keuangan) dalam 

format harian atau bulanan, mengetahui pembelian dan penjualan dalam 

format harian atau bulanan, mengetahui arus kas dan laporan laba rugi 

Kedai Ice Cream 123. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




