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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

1. Kesimpulan 

 Berdasarkan pada hasil analisis dan pembahasan pada bagian sebelumnya, 

maka dapat si ambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pada Aspek Pasar dan Pemasaran memiliki STP dan bauran pemasaran 

(7P) yang jelas. 

2. Pada aspek operasi memiliki pemilihan lokasi usaha yang cukup strategis 

berada di tengah kota tepatnya di Burikan jl.Yos Sudarso, Kudus. 

Memiliki layout usaha yang efisien, proses operasi yang jelas dari awal 

hingga akhir, rencana investasi yang terdata, perhitungan harga pokok 

usaha yang terperinci, serta fasilitas – fasilitas apa saja yang di tawarkan 

juga telah dijelaskan. 

3. Pada aspek SDM telah di jelaskan struktur organisasi, perencanaan sumber 

daya manusia, job description, bagaimana cara untuk merekrut karyawan 

dan menyeleksinya, pola gaji / upah kepada karyawan. 

4. Pada aspek keuangan 394 Car Spa telah di buat 3 bagian aspek keuangan. 

Yaitu aspek keuangan bagian car wash saja, aspek keuangan bagian 

autodetailing saja, kemudian aspek keuangan gabungan antara car wash 

dan juga autodetailing. Dari ketiga bagian aspek keuangan tersebut 

semuanya dapat dikatakan layak untuk di jalankan karena ada perincian 
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untuk 5 tahun mendatang meliputi estimasi investasi, estimasi pendapatan, 

laporan arus kas,  dan kelayakan usaha yang meliputi: 

a. NPV positif, yang artinya layak untuk dijalankan 

b. PI menunjukan bahwa hasilnya lebih dari 1, maka dapat dikatakan 

bahwa perencanaan bisnis ini menguntungkan. 

c. PP gabungan dari Car Wash dan Autodetailing yang hanya 7 bulan. 

Kurang dari 5 tahun yang artinya usaha ini layak untuk dijalankan. 

d. IRR gabungan dari Car Wash dan Autodetailing sebesar 6,34% yang 

artinya lebih besar dari suku bunga bank yang hanya 5%. Maka usaha 

ini dapat dinyatakan layak untuk dijalankan. 

 

2. Saran 

1. Bagi para calon investor yang ingin membuka usaha seperti ini. Hasil 

penelitian usaha Car Wash dan Autodetailing ini layak untuk dijadikan 

sebagai bahan referensi, kerena dari empat aspek yang telah ditinjau yaitu 

aspek pasar dan pemasaran, aspek operasi, aspek sumber daya manusia, 

dan aspek keuangan. Semuanya telah memenuhi kriteria kelayakan usaha, 

sehingga usaha ini layak untuk di realisasikan. 

2. Bagi para calon investor yang ingin mendirikan usaha sejenis di harapkan 

dari hasil penelitian ini supaya bisa lebih dikembangkan lagi baik dari segi 

aspek pasar dan pemasaran, aspek operasional, aspek sdm, maupun aspek 

keuangan nya. Sehingga usaha seperti ini dapat dijalankan dengan lebih 

baik lagi. 
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