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BAB V 

KESIMPULAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Aikori Leather Bag merupakan sebuah UMKM asal kota Semarang 

yang menjual produk berbahan baku kulit sapi asli dengan jenis produk tas 

dan dompet bagi kaum pria maupun wanita. Produk pengembangan usaha 

ditujukan kepada Aikori Leather Bag sebagai saran untuk menambahkan 

sebuah desain produk yang mempunyai keunggulan dibanding produk 

yang lain. Produk pengembangan usaha ini adalah produk tas wanita 

dengan tambahan ruang botol minum dan dompet toiletries dimana desain 

ini belum pernah ada dipasaran. 

5.5.1. Aspek pemasaran 

Produk pengembangan usaha ini kemudian di analisis 

supaya diketahui apakah produk ini layak untuk diproduksi atau 

tidak. Analisis dilakukan dalam berbagai aspek yaitu aspek 

pemasaran, aspek operasi, aspek produksi, aspek keuangan dan 

aspek manajemen risiko. Produk pengembangan usaha ditujukan 

untuk segmen pasar menengah ke atas dengan target pasar wanita 

usia 20 hingga 39 tahun. Setelah melakukan analisis, peneliti 

menyatakan produk ini layak untuk diproduksi meskipun 

berdasarkan aspek pemasaran banyak dari konsumen yang tertarik 

dengan desain yang ditawarkan namun tidak tertarik ketika 
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mengetahui harga produk yang ditawarkan. Namun hal ini dapat 

diatasi dengan tindakan mitigasi risiko yang telah disiapkan yaitu 

dengan memberikan diskon kepada produk maksimal sebesar 10% 

dari harga jual produk. Produk akan dipasarkan dengan melalui 

media sosial instagram dan melalui pameran-pameran atau event-

event. 

5.5.2. Aspek produksi 

Produk pengembangan akan dijual dengan harga Rp 

1.350.000 yaitu dengan spesifikasi produk berbahan baku kulit sapi 

asli, memiliki ukuran panjang: 48 cm, lebar 12 cm dan tinggi: 32 

cm. Produk tas berbentuk tote dan memiliki fitur 2 kantong tanpa 

resleting dibagian dalam, 2 kantong dengan resleting dibagian 

dalam, tempat botol minum dibagian dalam, 2 tempat bolpoin 

dibagian dalam, tempat laptop dibagian dalam dan dompet 

toiletries dibagian luar. Desain proses produk yang digunakan 

adalah desain proses produk lama yaitu dilakukan melalui 

kerjasama dengan Bapak Pram dan pemasok nomor 1.  

5.5.3. Aspek sumber daya manusia 

Dari segi aspek sumber daya manusia, untuk meproduksi 

produk pengembangan usaha tidak dibutuhkan tambahan personil 

karena pengembangan usaha yang dilakukan hanya menambahkan 

fitur dalam desain tas. Personil yang berjumlah 4 orang ini dapat 

dikatakan cukup untuk dapat mengelola usaha Aikori Leather Bag 
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saat ini. Namun, struktur organisasi yang ada saat ini bukanlah 

struktur organisasi formal dimana tidak memiliki personil 

keuangan. 

5.5.4. Aspek keuangan 

Produk pengembangan usaha dapat dikatakan layak 

berdasarkan aspek keuangan, dimana dibuktikan dari perhitungan 

keuangan dengan hasil positif yaitu terlihat pada hasil NPV yang 

lebih besar dari 0 yaitu sebesar Rp   24.996.559, kemudian untuk 

hasil PI yang lebih dari 0 yaitu 5.60 dan dari segi payback periode 

yaitu waktu pengembalian modal yang kurang dari 5 tahun yaitu 

selama 2 tahun 3 bulan. 

5.5.5. Aspek manajemen risiko 

Berdasarkan wawancara dengan pemilik risiko yang 

dihadapai ketika mengeluarkan produk dengan desain baru adalah 

terjualnya produk dalam jangka waktu yang lama dan 

keterlambatan penyampaian produk kepada konsumen jika melalui 

sistem pengiriman melalui ekspedisi. Untuk mengatasi risiko 

tersebut, dibuatlah tindakan mitigasi risiko yaitu dengan selalu 

menginformasikan kepada pelanggan ketika barang akan dikirim 

dan memberikan bukti resi yang dapat di cek oleh pelanggan 

sendiri. Kemudian untuk risiko terjualnya produk dalam jangka 

wajtu yang lama, disiapkan tindakan mitigasi risiko yaitu dengan 
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memberikan diskon pada produk tersebut dalam jangka waktu 1 

tahun sejak produk tersebut diluncurkan kepasar. 

 

5.2. Saran 

Aikori  Leather Bag sudah menjalankan usahanya selama ini 

dengan baik, namun, peneliti menyarankan untuk menyusun sruktur 

organisasi yang lebih formal untuk menunjang terlaksananya usaha yang 

lebih sistemastis. Struktur organisasi pada Aikori Leather Bag belum 

memenuhi struktur organisasi pada umumnya dimana Aikori Leather Bag 

tidak memiliki personil keuangan. Secara teoritis, struktur organisasi dari 

Aikori Leather Bag belum sempurna. Struktur organisasi memiliki 4 

bentuk dasar (Griffin,2006) yaitu salah satunya adalah organisasi 

fungsional. Dimana struktur dalam organisasi fungsional biasanya 

terbentuk dari fungsi bisnis dasar seperti pemasaran, operasional dan 

keuangan. Untuk itu struktur organisasi perlu di perlengkap dengan 

merekrut atau menyiapkan personil keuangan di masa depan. 

  


