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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan  

 

Perusahaan BAGTREATS adalah perusahaan yang memproduksi jasa 

perawatan tas. Setelah dilakukan perencanaan berdasarkan aspek pemasaram, 

aspek operasi, aspek sumber daya manusia dan aspek keuangan, maka 

Perencanaan Bisnis BAGTREATS dinyatakan Layak pada Kondisi Normal.  

Ditinjau dari Aspek Pemasaran, BAGTREATS memiliki Segmentasi 

kategori usia 26-35 tahun, pekerjaan mahasiswa & wiraswasta, pendapatan per 

bulan Rp 1.000.000 – Rp 2.500.000. Harga Produk Bag Cleaning Rp 50.000, 

Waterproofing Rp 75.000, dan Recoloring Rp 60.000. Pemasaran dilakukan 

dengan menyebar brosur dan media sosial yaitu Line@, Instagram dan Whatsapp. 

Produk yang terjual dalam kondisi Normal berjumlah 500 per bulan dengan 

rincian 13 produk bag cleaning per hari, 5 produk bag waterproofing, dan 2 

produk recoloring per hari. 

Ditinjau dari Aspek Operasi, BAGTREATS memiliki Layout yang efektif, 

lokasi yang strategis / dekat dengan pelanggan potensial, proses produksi dan 

rencana invesstasi yang baik. Terdapat pula perincian HPP yang jelas serta 

terdapat lokasi produksi yaitu di Jalan Duta Indah no 22, Banyumanik dan lokasi 

media sosial yaitu Instagram : @bagtreats.smg , Line@ : @bagtreats.smg dan 

Whatsapp : 0815-760-1296.  

Ditinjau dari Aspek Manajemen Sumber Daya Manusia, BAGTREATS 

memiliki layout dan struktur organisasi yang efektif. Terdapat 3 pekerja yaitu 1 
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manajer, dan 2 staff operasi. Gaji yang diberikan  yaitu sesuai UMK Semarang 

Tahun 2017 Rp 2.125.000.  

Ditinjau dari Aspek Keuangan, BAGTREATS memliki Sumber Dana yang 

didapatkan sesuai dengan kebutuhan. Terdapat Laporan Keuangan yang 

terstruktur dalam kurun waktu 5 tahun (2018-2022). Berdasarkan analisis 

keuangan tersebut, bisnis BAGTREATS ini dinyatakan LAYAK untuk dijalankan. 

BAGTREATS memiliki dana yang bersumber dari dana pribadi. Pada Kondisi 

Normal, bisnis ini memiliki NPV Positif sebesar Rp 358.236.757 , Profitability 

Index sebesar 3,305, Payback Period selama  8 bulan, dan Internal Rate of Return 

sebesar 78,52% per tahun dengan tingkat suku bunga saat ini 4,75%.  

  

5.2 Saran 

 

Berbagai saran yang dapat diberikan berdasarkan penelitian ini antara lain, 

sebagai berikut : 

1. Bisnis Jasa Perawatan Tas BAGTREATS sebaiknya dijalankan , 

karena telah dinyatakan layak dari berbagai analisis kelayakan. Dan 

bagi peneliti perencanaan bisnis selanjutnya, skripsi ini dapat dijadikan 

sebaga referensi untuk perencanaan bisnis. 

2. Perlu diperhatikan mengenai insensitas promosi dan menggunakan 

media apa saja, karena semakin banyak pesaing yang berada dalam 

bisnis perawatan tas serupa dengan BAGTREATS. 

3. Perencanaan produksi harus diperhatikan dengan baik melihat 

permintaan serta trend pasar yang berubah-ubah dalam waktu tertentu.  




