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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan pada penelitian di atas dan hasil dari analisa bab- bab di atas, 

maka dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut : 

1) Ditinjau dari aspek pemasaran, bisnis ini dinyatakan layak karena memiliki 

STP yang jelas dan marketing mix yang terperinci. Ditinjau pula dari hasil 

kuisioner yang diberikan kepada orang tua murid Blessing Education Center, 

26 orang tua dari 27 orang tua sangat setuju akan pentingnya belajar Bahasa 

Mandarin bagi anak- anak mereka, sehingga Blessing Education Center 

mempunyai peluang bisnis yang besar.  

2) Ditinjau dari aspek produksinya, bisnis ini dinyatakan layak karena berlokasi 

strategis yaitu di dekat sekolah Karang Turi dan berada di dalam perumahan 

besar Graha Padma. Blessing Education Center memiliki layout yang sangat 

nyaman untuk proses pembelajaran anak- anak. Proses pembelajaran Blessing 

Education Center menggunakan fasilitas alat modern seperti LCD dan laptop, 

sehingga sangat sesuai dengan model belajar anak- anak zaman sekarang. 

Proses pembelajaran Blessing Education Center yang berbeda dengan lembaga 

khursus bahasa lainnya, yang menjadi keistimewaan dari bisnis ini, yaitu 

dengan menggunakan metode pembelajaran yang menyenangkan dan kreatif. 

Ditinjau dari hasil kuisioner, 23 orang tua dari 27 orang tua murid Blessing 

Education Center menyatakan bahwa bahasa mandarin merupakan bahasa 
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yang tidak mudah untuk dipelajari, sehingga mereka menyadari akan 

kebutuhan khursus mandarin, dengan begitu Blessing Education Center 

memiliki peluang bisnis yang baik.  

3) Ditinjau dari aspek Sumber daya manusianya, bisnis Blessing Education 

Center dinyatakan layak. Hal ini dikarenakan Blessing Education Center 

memiliki guru yang berkualitas tinggi, yaitu lulusan sarjana bahasa mandarin 

yang juga sangat memiliki passion mengajar anak. Blessing Education Center 

juga telah membuat perincian job desk yang sangat jelas, sehingga proses 

produksi mampu berjalan dengan baik. Ditinjau dari hasil kuisioner, ada 27 

orang tua murid Blessing Education Center yang menyukai metode 

pembelajaran kreatif, yang hanya di temukan di Blessing Education Center. 

Dari hasil kuisioner tersebut, berarti bisnis ini layak untuk diterapkan. 

4) Dari aspek keuangan, bisnis ini dinyatakan layak, karena NPV positif, PP 3 

tahun 2 bulan lebih cepat dari 5 tahun, PI lebih besar dari 1dan IRR lebih dari 

suku bunga. Melalui perhitungan-perhitungan dan analisa keuangan selama 

lima tahun tersebut, maka bisnis ini dinyatakan layak untuk dijalankan.  

5.2 Saran 

 Analisa sudah dilakukan, dan perencanaan bisnis Blessing Education 

Center  ini dianggap baik untuk dijalankan , karena mampu meraih kembali nilai 

investasi yang diberikan, dan bahkan memberikan keuntungan kepada pemiliknya.  


