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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1.Kesimpulan 

Perencanaan bisnis “Kedai Sandwich” adalah sebuah usaha kuliner 

yang menyediakan menu utama sandwich dengan layanan yang cepat, kemasan 

yang praktis serta penentuan isi sandwich oleh pelanggan. Produk Kedai 

Sandwich akan dijual dalam bangunan rumah dan didirikan di kota Semarang. 

Perencanaan bisnis Kedai Sandwich merupakan rencana bisnis yang dapat segera 

direalisasikan. Hal ini merupakan kesimpulan yang bisa peneliti ambil setelah 

peneliti menganalisa konsep bisnis Kedai Sandwich dalam 7 (tujuh) macam aspek. 

Aspek tersebut ialah aspek pemasaran, aspek operasi, aspek sumber daya manusia, 

aspek lingkungan hidup, aspek sosial ekonomi, aspek hukum, dan aspek 

keuangan.  

Berikut adalah kesimpulan dari tiap aspek tersebut :   

a. Aspek  pemasaran  

Kedai Sandwich adalah sebuah bisnis kuliner yang menyediakan 

menu utama sandwich dengan layanan yang cepat, kemasan yang praktis serta 

penentuan isi sandwich oleh pelanggan. Kedai Sandwich juga mudah untuk 

dijangkau karena tersedia pada jasa Gofood. Target pasar Kedai Sandwich ialah 

masyarakat Kota Semarang, pada usia produktif, dengan waktu makan yang 

sedikit disela kesibukannya. Kedai Sandwich akan menjajakan produknya dalam 

bangunan berbentuk rumah dan juga memiliki berbagai cara promosi seperti 



143 
 

melalui neonbox, iklan sosial media (instagram), promo “Buy 2 get 1 free”dan 

juga potongan harga / kupon.  

b. Aspek operasi,  

Kedai Sandwich memiliki desain produk yang moduler dan ramah 

lingkungan. Moduler dalam arti, pelanggan bisa sesuka hati memilih isian untuk 

sandwich mereka. Sedangkan ramah lingkungan, maksudnya dalam hal 

penggunaan kertas pembungkus yang berlabel foodgrade, eco-friendly dan 

recyclable. Kedai Sandwich akan berdiri di Jalan Peleburan yang dekat dengan 

Simpang Lima, yang ialah pusat kota Semarang. Dengan demikian Kedai 

Sandwich berada dekat dengan target pasar Kedai Sandwich sendiri seperti 

karyawan, pelajar dan mahasiswa. Tata letak Kedai Sandwich mempertimbangkan 

unsur lingkungan hidup dan estetika serta memiliki aliran informasi yang mudah 

tersalurkan karena letak kasir dan dapur yang berdekatan. Harga yang harus 

pelanggan keluarkan untuk produk Kedai Sandwich bergantung pada isian 

Sandwich. Harga sandwich sendiri mulai dari Rp 15.000,-. 

c. Aspek Sumber Daya Manusia 

Kedai Sandwich dijalankan dengan 3 (tiga) bidang pekerjaan yaitu 

manajer, juru masak dan pelayan. Kedai Sandwich memiliki deskripsi pekerjaan 

untuk tiap bidang pekerjaan, spesifikasi pekerjaan untuk tiap bidang pekerjaan, 

sistem perekrutan, pelatihan, evaluasi kinerja serta struktur organisasi yang jelas.  

d. Aspek lingkungan hidup 
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Dalam aspek ini, Kedai Sandwich melakukan pengelolaan limbah 

hasil produksi. Pengelolaan ini seperti pemisahan limbah dan penggunaan kembali 

limbah yang masih bisa dipakai.  

Kemudian, Kedai Sandwich juga melakukan pengelolaan tempat 

sampah, yaitu dengan menempatkan tempat sampah di sudut-sudut ruangan juga 

sebagai alat untuk pemisahan limbah. Kedai Sandwich juga menggunakan 

kemasan ramah lingkungan dengan berlabel foodgrade, eco-friendly dan 

recyclable. 

e. Aspek sosial ekonomi  

Kedai Sandwich mengutamakan mereka yang merupakan 

masyarakat sekitar, masyarakat kelurahan Pleburan, kecamatan Semarang Selatan. 

Namun, dalam perekrutan untuk sumber daya manusia Kedai Sandwich tetap 

harus memenuhi syarat atau spesifikasi yang dibutuhkan. 

f. Aspek hukum 

Kedai Sandwich merupakan usaha perorangan yang dijalankan 

oleh warga negara Indonesia, dan mematuhi peraturan perundangan khususnya 

Peraturan Menteri Perdagangan RI nomor 77/M-DAG/PER/12/2013 tentang surat 

izin usaha perdagangan dan tanda daftar perusahaan (TDP) secara simultan bagi 

perusahaan perdagangan. 

g. Aspek keuangan 

Untuk aspek ini Kedai Sandwich diketahui membutuhkan dana 

tahun sebelum tahun pertama sebesar Rp 285.938.914,-. Kedai Sandwich juga 
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telah memproyeksi aliran kas, laporan laba rugi, dan neraca. Kedai Sandwich juga 

melalui analisis kelayakan dan menghasilkan nilai NPV = Rp 45.916.858 yang 

berarti > 1 sehingga layak, PI = 1,31 yang berarti > 1 sehingga layak, PP =  3 tahun 

dan 9 bulan, dan IRR 14,3 % yang berarti lebih dari tingkat suku bunga deposito 

bank.  

Melihat hasil dari analisa tiap aspek yang ada, maka dengan demikian Kedai 

Sandwich dinyatakan layak untuk dijalankan secara keseluruhan dengan 

berdasarkan konsep yang sudah ada. 

5.2.Saran 

Untuk masyarakat luas atau para investor yang akan merealisasikan 

rencana bisnis ini, sebaiknya perlu memperhatikan munculnya pesaing-pesaing 

lain yang menjual produk sandwich dengan konsep yang menyerupai atau pun 

berbeda dengan Kedai Sandwich. Terlebih kepada usaha lain yang menjual 

produk sejenis sandwich, seperti burger, yang juga mengutamakan proses cepat 

dan kepraktisan. 

Hal ini dikarenakan pada saat peneliti melakukan penelitian ini pesaing 

yang menjadi acuan merupakan pesaing yang menjual produk sandwich dengan 

konsep kafe saja sedangkan pesaing dengan konsep serupa Kedai Sandwich tidak 

ada. Hal tersebut perlu diperhatikan mengingat permintaan untuk Kedai Sandwich 

dapat terpengaruh oleh usaha lain yang juga menjual sandwich atau pun produk 

sejenis sandwich. 

  


