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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan pada hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya. Maka 

dapat diambil beberapa kesimpulan pada penelitian ini, yaitu: 

a. Aspek pemasaran dianggap layak dari segi segmenting, targeting, 

positioning. Luxury Car Spa mempunyai target di pasar daerah Semarang 

Selatan di mana masih jarang ada workshop di daerah Semarang Selatan. 

Selain itu juga memiliki standart kualitas dan fasilitas setara workshop 

Authorize / dealer tapi dengan harga yang lebih terjangkau. Selain itu di 

bauran pemasaran juga telah dijelaskan bahwa Luxury Car Spa 

menawarkan jasa yang lengkap dengan fasilitas dan kualitas yang tinggi, 

tetapi memiliki harga yang lebih terjangkau dari pada pesaing di kelas nya. 

b. Aspek opersioanal pada proyek ini dianggap layak dikarenakan memiliki 

pemilihan lokasi strategis. Lokasi nya di jalan Jalan Raung 17, Semarang 

Selatan. Di mana masih jarang ada workshop di area Semarang Selatan dan 

memiliki penataan layout yang efisien serta memiliki perincian kebutuhan 

biaya opersaional yang terperinci. 

c. Aspek sumber daya manusia Luxury Car Spa sudah memenuhi 

persayaratan dalam rekruitmen karyawan dan memiliki syarat yang ketat, 

karena kemampuan karyawan sangat diutamakan. Selain itu,  juga memiliki 
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organisasi yang terstruktur dan jelas sehingga nantinya masing-masing 

karyawan dapat bekerja dengan baik sesuai dengan bagian yang mereka 

kerjakan. Ada pun program training agar kemampuan karyawan selalu 

bertambah dari waktu ke waktu. 

d. Aspek Keuangan di Luxury Car Spa dianggap layak karena proyeksi 

laporan keuangan untuk lima tahun kedepan dan penilaian kelayakan 

investasi memenuhi syarat kelayakan. Menurut teori Net Present Value 

(NPV) positif. Payback Period (PP) kurang dari lima tahun. Profitability 

Index (PI) >1 proyek investasi dinyatakan layak, dan Internal Rate Of 

Return (IRR) > suku bunga sehingga menjadikan NPV=0 karena 

menyamankan nilai sekarang investasi dengan nilai sekarang penerimaan 

kas bersih. 
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5.2. Saran 

Aspek-aspek yang sudah dijelaskan menunjukkan nilai positif, maka Luxury 

Car Spa disarankan untuk dijalankan karena dapat memberikan pengembalian 

investasi yang layak. Beberapa hal yang perlu diperhatikan, terutama dalam bisnis di 

bidang jasa, seperti kualitas sumber daya manusia. Luxury Car Spa harus memiliki 

sumber daya manusia yang memiliki kemampuan baik di bidang masing-masing agar 

dapat memberikan hasil maksimal kepada konsumen. Dalam hal ini yaitu 

memberikan pelayanan cucian mobil yang bersih dengan waktu yang cukup cepat. 

Untuk bidang body repair yaitu memberikan hasil reparasi dengan warna yang sama, 

tidak berbeda dengan panel lainnya dan finishing yang setara cat original mobil 

tersebut. Tentunya dengan harga yang lebih terjangkau dari harga di Authorize Dealer. 


