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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa Warung 

Vege dianggap layak untuk dijalankan karena secara keuangan 

memberikan pengembalian pembayaran kurang dari lima tahun, nilai 

profitability indeks yang lebih besar dari satu dan memiliki nilai NPV 

yang positif. Berdasarkan proyeksi peningkatan jumlah porsi yang terjual, 

maka Warung Vege dipandang mampu bersaing dengan restoran lainnya 

karena mampu menjaga kecepatan pelayanan, konsisten dalam hal rasa 

dan buka setiap hari, sedangkan pesaing tidak buka setiap hari. Pangsa 

pasar Warung Vege sendiri cukup luas dengan segmen konsumen 

kalangan menengah ke bawah yang berusia dewasa dan lanjut dan 

berdomisili di daerah Semarang Timur dan sekitarnya. 

2. Berdasarkan aspek pemasaran, Warung Vege memiliki konsistensi rasa 

lebih terjaga dibandingkan pesaing, persiapan Warung Vege dilakukan 

sebelum jam buka sehingga kecepatan pelayanan terjaga, serta buka setiap 

hari. Namun Warung Vege masih terhitung baru sehingga produk yang 

tersedia masih belum selengkap pesaing (Restoran Karuna). Warung Vege 

memiliki segmen masyarakat dengan kelompok usia dewasa dan lanjut, 

target pasar Warung Vege adalah konsumen kalangan menengah ke bawah 



 

 

88 

 

yang berdomisili di daerah Semarang Timur dan sekitarnya, serta Warung 

Vege diposisikan sebagai warung yang memiliki spesialisasi pada 

makanan vegetarian dengan harga terjangkau untuk konsumen dengan 

gaya hidup mengkonsumsi makanan vegetarian setiap hari. 

3. Berdasarkan aspek lingkungan, Warung Vege melakukan pembuangan 

limbah, dengan pemisahan sampah seperti tusuk gigi, dan plastic 

pembungkus makanan untuk dibuang ke tempat penampungan sampah 

dalam bentuk sampah plastic. Sedangkan untuk pembuangan limbah 

berupa bahan makanan, limbah berupa bahan makanan berupa sisa 

makanan yang berupa masakan dan sisa bahan baku yang sudah tidak 

segar lagi dikumpulkan, sedang limbah berupa masakan, langsung dibuang 

di tempat pembuangan sampah, sedangkan sisa bahan baku dilakukan 

penjemuran di bawah terik matahari selama kurang lebih 2 hari untuk 

digiling dan dijual kembali ke peternak sebagai campuran pakan ayam 

broiler. 

4. Berdasarkan aspek sumber daya manusia, Warung Vege membutuhkan 2 

orang juru masak dengan syarat punya keahlian dan pengalaman 

memasak, 1 orang untuk bagian pengemasan dengan syarat cekatan dan 

disiplin, 2 orang untuk bagian pengiriman pesan antar dengan syarat 

mampu mengendarai sepeda motor, mempunyai SIM C, disiplin, dan jujur 

dan 2 orang waiter yang didapatkan melalui proses perekrutan, pelatihan, 

kepatuhan akan peraturan kerja, kesehatan dan keselamatan kerja, dan 

kompensasi yang memadai. 
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5. Berdasarkan aspek keuangan, Warung Vege dianggap layak untuk 

dijalankan sebagai bisnis, karena payback period 4 tahun 1 bulan kurang 

dari 5 tahun, NPV positif yaitu sebesar Rp. 85.295.719, nilai profitability 

index 1,21 > 1 dan IRR sebesar 13,28% yang lebih besar dari suku bunga 

tahunan. 

6. Berdasarkan aspek hukum, Badan usaha yang dipilih oleh “Warung Vege” 

untuk usaha rumah makan ini adalah CV. Untuk mengajukan izin ini ada 

persyaratan yang diberikan antara lain identitas diri, akta notaris, Nomor 

Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU). 

Warung Vege sebagai rumah makan membutuhkan surat izin khusus yang 

dikenal dengan sebutan TDUP atau Tanda Daftar Usaha Pariwisata dengan 

syarat memiliki ijin HO dan legalitas usaha lainnya. 

7. Berdasarkan aspek operasi, Warung Vege akan beroperasi di Jalan 

Telogosari Raya III/15B, Semarang karena selain lokasinya yang strategis 

di sekitar daerah Telogosari Raya III/15B juga merupakan daerah yang 

cocok untuk membuka bisnis serta disana banyak terdapat calon konsumen 

dan mudahnya akses untuk melakukan pengiriman karena terletak di pusat 

kota. Kapasitas produksi Warung Vege diproyeksikan terjual sebanyak 80 

porsi pada 2019 setiap harinya. Untuk makanan yang ditawarkan, Warung 

Vege akan menyediakan 4 macam varian menu makanan yang terdiri dari 

2-3 macam menu sayuran dan 1-2 macam menu daging imitasi yang 

dibuat dari bahan dasar gluten. 
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5.2 Saran 

Dari hasil kesimpulan, maka saran yang dapat diberikan bagi Warung 

Vege adalah sebagai berikut : 

1. Warung Vege sebaiknya dapat direalisasikan sebagai bisnis karena 

memberikan nilai investasi dengan pengembalian yang layak dan cepat. 

2. Warung Vege sebaiknya dapat menambah fasilitas seperti WiFi untuk 

menarik lebih banyak penggemar masakan vegetarian yang berusia muda. 

3. Warung Vege perlu mempertimbangkan untuk menambah varian 

masakannya dan membuat masakan tersebut tersedia setiap hari sehingga 

dapat lebih menarik minat konsumen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


