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BAB V  

PENUTUP 

5.1.  Kesimpulan 

 

Atas dasar  dari hasil analisis dan pembahasan  maka dapat ditemukan 

beberapa kesimpulan  yaitu : 

Perencanaan Bisnis “King Reptile On Food Truck” dilihat dari aspek 

pemasaran, operasional, sumber daya manusia keuangan :  

1. Kesimpulan pada aspek pemasaran, direncanakan tetap menggunakan harga 

yang sudah ada dan menjaga kualitas produk yang sudah ada kemudian akan 

dilakukkan pengembangan produk seperti membuat produk dapat bertahan lebih 

lama unntuk dapat dikirim ke luar kota. Dalam penyampaian produk kepada 

konsumen menggunakan Word Of Mouth (WOM), delivery menggunakan GO-

JEK, tidak adanya pesaing di Jl. Sriwijaya,  Segmen Pasar yang disasar adalah 

remaja hingga dewasa, pria maupun wanita, pada semua tingkat taraf ekonomi, 

Target pasar adalah penduduk kota Semarang dengan usia  16 – 40 tahun ke atas, 

positioning sebagai market follower. 

2. Kesimpulan pada  aspek operasi, perencanaannya dibuat untuk dapat dibuka di 

Jl. Sriwijaya, kota Semarang, yang menggunakan trotoar sebagai tempat 

berjualanya. Jl. Sriwijaya dipilih karena dianggap paling strategis dan tidak ada 

pesaing penjual extrem kuliner di sepanjang jalan tersebut, juga dianggap 

strategis karena berdekatan dengan pusat perbelanjaan java mall dan dekat 

dengan universitas Diponegoro.  
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3. Kesimpulan pada aspek SDM, perencanaanya tidak mengunakan biaya 

rekrutmen . Perekrutan karyawan didapatkan dari kenalan, menggunakan 

struktur organisasi yang  jelas, job specification, job description, dan karyawan 

yang terampil. 

4. Kesimpulan pada aspek keuangan, perencanaan bisnis ini dinyatakan layak  

karena memiliki perincian untuk laporan laba rugi, neraca, arus kas, NPV positif, 

Profiability Index lebih besar daripada 1, Payback Periode kurang dari 5 tahun, 

serta Internal Rate of Return   < suku bunnga kredit. 

5. Pengembalian Investasi tidak selalu dibebankan pada fix cost. Dapat 

daibayarkan setelah penjualan dibayarkan sehingga dalam masa setahun seluruh 

modal investasi dapat kembali secara utuh. Jika dibebankan  pada fix cost 

pengembaian  investasi akan sangat cepat dalam setahun. 

6. Perhitungan titik impas / BEP (Break Event Point) menggunakan rumus 

konvensional hanya untuk pada satu produk saja jika untuk banyak produk dapat 

menggunakan cara Dummy BEP yang menggabungkan semua laba dari semua 

produk untuk mengimpaskan biaya fix cost yang dikeluarkan sehingg 

didapatkan BEP unit dengan jumlah yang relatif sedikit dan merata.  
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5.2.  Saran 

Penelitian masih jauh dari kata sempurna namun dari hasil penelitian yang 

ditemukan oleh penulis maka penulis dapat diberikan saran di bawah ini:  

1. Penelitian perencanaan bisnis  berjualan di atas food truck jarang dipilih 

sebagai tema untuk diteliti, penulis berharap penelitian ini dapat dijadikan 

acuan untuk penelitian perencanaan bisnis food truck pada jenis bisnis yang 

lainnya selain bisnis kuliner. 


