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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan oleh 

penulis pada bab IV Hasil dan Analisis, maka dapat diambil beberapa 

kesimpulan dalam penelitian ini, yaitu: 

a. Ditinjau dari aspek pemasaran dianggap layak, karena menyajikan dan 

menguraikan dengan detail, rinci, dan jelas mengenai STP (Segmenting, 

Targeting, dan Positioning) Laundry Hawa dan marketing mix Laundry 

Hawa. Terdapat proyeksi permintaan dan proyeksi penawaran yang telah 

diperhitungkan dengan  baik. 

b. Ditinjau aspek operasional, perencanaan bisnis Laundry Hawa dianggap 

layak, karena memiliki pemilihan lokasi yang strategis, penataan 

letak/layout yang baik dan efisien, kapasitas produksi, juga perincian 

kebutuhan biaya operasional yang telah dituliskan secara rinci  

c. Ditinjau dari aspek sumber daya manusia, tenaga kerja yang dibutuhkan 

yaitu berjumlah 2 orang karyawan serta 1 orang manajer dengan tingkat 

kompensasi yang baik dan pantas, dalam aspek ini juga telah dituliskan 

secara rinci mengenai struktur organisasi, rekrutmen, seleksi, job 

description, job specification, kompensasi, dan pemberhentian karyawan. 
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d. Dari aspek yuridis, bisnis Laundry Hawa akan dijalankan dengan status 

usaha perorangan, usaha akan didirikan dengan lokasi di Jl. Pawiyatan 

Luhur, Kecamatan Gajah Mungkur, kota Semarang. Bisnis dapat 

dilakukan mulai awal tahun 2018. 

e. Ditinjau dari aspek lingkungan, bisnis Laundry Hawa akan membawa 

dampak yang positif bagi lingkungan sosial dan lingkungan ekomoni, 

sedangkan dampak fisik lingkungan Laundry Hawa mengakibatkan sedikit 

dampak negatif, tetapi dapat diminimalisir. 

f. Dari aspek keuangan, telah dilakukan analisis kelayakan bisnis yaitu 

dengan metode NPV (Net Present Value), IRR (Internal Rate of Return), 

PI (Profitability Index), dan PP (Payback Period) yang menghasilkan nilai 

baik, sehingga menjadikan perencanaan bisnis Laundry Hawa dapat 

dianggap layak untuk dijalankan. 

 

5.2. Saran 

Perencanaan bisnis jasa Laundry Hawa merupakan sebuah ide bisnis 

yang sangat baik dan baru, sehingga alangkah baiknya apabila bisnis ini dapat 

direalisasikan dan kemudian akan memberikan keuntungan yang dapat 

dikatakan cukup besar dan baik bagi pemilik usaha kelak. Apabila masih ada 

hal yang belum tersebutkan, maka diharapkan akan segera dapat terselesaikan 

dengan baik. 

 

 




