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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 Kesimpulan dan saran pada bab ini disusun berdasarkan seluruh kegiatan 

penelitian tentang “Manfaat Hasil Belajar Manajemen Bisnis Busana Butik 

Sebagai Kesiapan Perintisan Bisnis Fashion Online” pada mahasiswa paket 

pilihan butik Prodi Pendidikan Tata Busana angkatan 2010 dan 2011 Universitas 

Pendidikan Indonesia. 

A. KESIMPULAN 

Kesimpulan penelitian ini dibuat berdasarkan pada tujuan penelitian, 

pertanyaan penelitian, pengolahan data dan pembahasan hasil penelitian yang 

dapat dikemukakan sebagai berikut.  

 

1. Manfaat Hasil Belajar Manajemen Bisnis Busana Butik sebagai kesiapan 

perintisan bisnis fashion online, ditinjau dari Kompetensi Penguasaan 

Konsep dan Tujuan bisnis busana butik 

 

Hasil penelitian tentang manfaat hasil belajar manajemen bisnis busana 

butik sebagai kesiapan perintisan bisnis fashion online, ditinjau dari kompetensi 

penguasaan konsep dan tujuan bisnis busana butik terungkap bahwa sebagian 

besar responden menyatakan adanya manfaat hasil belajar konsep bisnis busana 

butik sebagai acuan untuk merancang bisnis busana butik online dengan 

memanfaatkan teknologi informasi (IT).      

 Data di atas, dapat penulis sarikan bahwa lebih dari setengahnya 

mahasiswa menyatakan hasil belajar manajemen bisnis busana butik ditinjau dari 

konsep bisnis busana butik memberikan manfaat bagi mahasiswa untuk 

mempersiapkan diri dalam perintisan bisnis fashion online. 
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2. Manfaat Hasil Belajar Manajemen Bisnis Busana Butik sebagai kesiapan 

perintisan bisnis fashion online, ditinjau dari Kompetensi Penguasaan 

Manajemen produksi bisnis busana butik 

 

Hasil penelitian mengenai manfaat hasil belajar manajemen bisnis busana 

butik sebagai kesiapan perintisan bisnis fashion online, ditinjau dari kompetensi 

penguasaan manajemen produksi bisnis busana butik terungkap bahwa sebagian 

besar responden menyatakan adanya manfaat hasil belajar manajemen produk 

busana butik untuk menawarkan produk fashion dengan pilihan desain yang 

menarik. Data di atas, dapat penulis sarikan bahwa lebih dari setengahnya 

mahasiswa menyatakan hasil belajar manajemen bisnis busana butik ditinjau dari 

manajemen produk busana butik memberikan manfaat bagi mahasiswa untuk 

mempersiapkan diri untuk perintisan bisnis fashion online. 

 

3. Manfaat Hasil Belajar Manajemen Bisnis Busana Butik sebagai kesiapan 

perintisan bisnis fashion online, ditinjau dari Kompetensi Penguasaan 

Strategi Bisnis Busana Butik  

 

Hasil penelitian mengenai manfaat hasil belajar manajemen bisnis busana 

butik sebagai kesiapan perintisan bisnis fashion online, ditinjau dari kompetensi 

penguasaan strategi bisnis busana butik terungkap bahwa sebagian besar 

responden menyatakan adanya manfaat hasil belajar strategi bisnis busana butik 

untuk menawarkan produk fashion sesuai trend fashion remaja   

  Data di atas, dapat penulis sarikan bahwa lebih dari setengahnya 

mahasiswa menyatakan hasil belajar manajemen bisnis busana butik ditinjau dari 
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strategi bisnis busana butik dari komponen target market memberikan manfaat 

bagi mahasiswa untuk mempersiapkan diri untuk perintisan bisnis fashion online. 

 

 

 

 

 

 

4. Manfaat Hasil Belajar Manajemen Bisnis Busana Butik sebagai kesiapan 

perintisan bisnis fashion online, ditinjau dari Kompetensi Penguasaan 

Manajemen Pemasaran  bisnis busana butik 

Hasil penelitian mengenai manfaat hasil belajar manajemen bisnis busana 

butik sebagai kesiapan perintisan bisnis fashion online, ditinjau dari kompetensi 

penguasaan manajemen pemasaran bisnis busana butik terungkap bahwa sebagian 

besar responden menyatakan adanya manfaat hasil belajar manajemen pemasaran 

bisnis busana butik untuk menawarkan produk melalui media LINE.  

 Data di atas, dapat penulis sarikan bahwa lebih dari setengahnya 

mahasiswa menyatakan hasil belajar manajemen bisnis busana butik ditinjau dari  

jenis saluran pemasaran bisnis busana butik memberikan manfaat bagi mahasiswa 

untuk mempersiapkan diri untuk perintisan bisnis fashion online. 

 

5. Manfaat Hasil Belajar Manajemen Bisnis Busana Butik sebagai kesiapan 

perintisan bisnis fashion online, ditinjau dari Kompetensi Penguasaan 

Promosi bisnis busana butik 

 

Hasil penelitian mengenai manfaat hasil belajar manajemen bisnis busana 

butik sebagai kesiapan perintisan bisnis fashion online, ditinjau dari kompetensi 

penguasaan promosi bisnis busana butik terungkap bahwa sebagian besar 

responden menyatakan adanya manfaat hasil belajar pengetahuan media 
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Instagram untuk melakukan promosi SFS yang sedang ramai di media Instagram. 

 Data di atas, dapat penulis sarikan bahwa sebagian besar mahasiswa 

menyatakan hasil belajar manajemen bisnis busana butik ditinjau dari 

pengetahuan media Instagram memberikan manfaat bagi mahasiswa untuk 

mempersiapkan diri untuk perintisan bisnis fashion online. 

  

B. SARAN 

Saran yang penulis ajukan berdasarkan kesimpulan penelitian. Saran 

penulis yang diajukan berikut ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan 

menjadi bahan pertimbangan untuk dijadikan masukan bagi pihak-pihak yang 

bersangkutan. 

 

1. Mahasiswa 

Hasil penelitian mengenai manfaat hasil belajar manajemen bisnis busana 

butik sebagai kesiapan perintisan bisnis fashion online, menunjukkan sebagian 

besar mahasiswa mengemukakan adanya manfaat hasil belajar manajemen bisnis 

busana butik sebagai kesiapan perintisan bisnis fashion online. Hal ini dibuktikan 

dari sebagian besar responden mengetahui dan memahami hasil belajar 

manajemen bisnis busana butik, ditinjau dari kompetensi konsep dan tujuan bisnis 

busana butik, manajemen produksi bisnis busana butik, strategi bisnis busana 

butik, manajemen pemasaran bisnis busana butik, serta promosi bisnis busana 

butik.           

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan untuk 

memotivasi mahasiswa yang sering kesulitan memahami materi yang disampaikan 

oleh dosen, agar dapat lebih giat memanfaatkan waktu belajar di luar mata kuliah 

manajemen bisnis busana butik selain itu mahasiswa diharapkan dapat lebih 
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meningkatkan wawasan, sikap dan keterampilan mahasiswa dengan cara 

mempelajari buku dan sumber lainnya yang terkait dengan manajemen bisnis 

busana butik , kewirausahaan, dan bisnis online, serta kepada mahasiswa yang 

berminat merintis bisnis fashion agar lebih sering berlatih dan menekuni bidang 

fashion agar dapat menghasilkan inovasi-inovasi dalam menjalankan bisnis 

fashion sehingga mahasiswa dapat lebih siap merintis bisnis fashion online. 

 Hasil penelitian ini dapat dipublikasikan melalui media online seperti 

berupa artikel pada blogs, media sosial dan jurnal pada website resmi Universitas 

Pendidikan Indonesia. 

 


