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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan aspek hukum, pendirian Café de Elven dimulai dengan 

pembuatan akta pembentukan CV di notaris. CV ini dibuat dengan bidang 

usaha restoran yang menjual makanan dan minuman. Dengan akta ini, akan 

disertai dengan Surat Izin Usaha Perdagangan dan NPWP, sedangkan Tanda 

Daftar Perusahaan saat ini sudah berganti dengan Nomor Induk Berusaha 

(NIB) yang diurus melalui Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu 

(DPMPTSP) Kota Semarang. Untuk dapat membuka cafe, pemilik perlu 

mendapatkan ijin pengelolaan lingkungan hidup (UPL/UKL) dengan 

meminta persetujuan dari warga sekitar tempat Café de Elven akan dibuka. 

Setelah semua syarat terpenuhi maka Tanda Daftar Usaha Pariwisata 

(TDUP) akan diterbitkan oleh Pemerintah Kota Semarang 

2. Berdasarkan aspek pemasaran, didapatkan hasil bahwa konsumen dengan 

usia kurang dari 20 tahun, memiliki pekerjaan sebagai pelajar/mahasiswa 

serta tinggal di kos di daerah Pawiyatan Luhur dan sekitarnya. Jumlah 

kapasitas pelayanan maksimal Café de Elven adalah adalah 2 orang barista 

dengan masing-masing jam kerja 8 jam sehari yaitu jam 10.00-22.00 

mampu menyajikan masing-masing 100 porsi dalam enam jam kerja 

sehingga kapasitas porsi yang mampu disediakan oleh Cafe de Elven adalah 

sebanyak 200 porsi dalam satu hari. Sedangkan bagian kitchen akan mampu 

menyajikan makanan sebanyak 20 porsi makanan dalam satu periode jam 

kerja sehingga kapasitas porsi makanan yang dapat disajikan adalah 120 

porsi. Permintaan pasar diasumsikan sebanyak 150 porsi minuman dan 80 

porsi makanan per hari. 

3. Berdasarkan aspek operasional, Cafe de Elven akan beroperasi di jalan 

Pawiyatan Luhur. Pemilihan lokasi ini adalah karena wilayah jalan 
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Pawiyatan Luhur berada di dekat banyak universitas, sekolah tinggi, 

politeknik seperti Unika Soegijapranata, Untag, Unisbank, IKIP, STIP, 

Akpelni, Politeknik Maritim dan juga sekolah-sekolah SMA seperti SMA 

Teuku Umar, SMK Perintis yang cukup banyak di dekat daerah tersebut 

yang siswa maupun mahasiswa nya tinggal di kos serta merupakan target 

dari Cafe de Elven. Desain produk, peralatan dan layout sudah tersedia dan 

sesuai dengan standar coffee shop. 

4. Berdasarkan aspek segi sumber daya manusia, Café de Elven membutuhkan 

2 orang barista yang berpengalaman dalam membuat minuman berbasis 

kopi maupun tidak, 2 orang bagian kitchen yang mampu dan berpengalaman 

memasak, 1 orang untuk bagian kasir dengan syarat kejujuran dan 1 orang 

waiter dengan syarat kesopanan. 

5. Berdasarkan aspek keuangan, rencana bisnis Café de Elven layak karena 

nilai NPV yang positif, PI lebih besar dari 1, IRR yang lebih besar dari 

bunga bank dan pengembalian modal dalam dua tahun lima bulan.  

 

5.2 Saran 

Berdasarkan seluruh rencana dan seluruh aspek yang ada menunjukkan nilai 

positif, maka rencana bisnis Café de Elven layak dan disarankan untuk dijalankan 

karena dapat memberikan pengembalian nilai investasi yang layak. 

 

 


