BAB V
SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI

Simpulan dan saran pada bab ini disusun berdasarkan seluruh kegiatan
penelitian tentang “Manfaat Hasil Belajar Manajemen Bisnis Busana Butik Sebagai
Kesiapan Perintisan Bisnis Distro Busana Muslimah” pada mahasiswa paket pilihan
butik Program Studi Pendidikan Tata Busana angkatan 2011 dan 2012 Universitas
Pendidikan Indonesia.
A. SIMPULAN
Simpulan 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 Ditinjau dari
Kompetensi Pengetahuan Konsep Manajemen Bisnis Busana Butik Sebagai
Kesiapan Perintisan Bisnis Distro Busana Muslimah
Hasil penelitian mengenai manfaat hasil belajar manajemen bisnis busana
butik ditinjau dari kompetensi pengetahuan konsep manajemen bisnis busana butik
menunjukkan

bahwa

lebih

manajemen bisnis butik

dari

setengahnya

mahasiswa

memahami

konsep

pada proses pengawasan sebagai penetapan standar

pelaksanaan kerja yang bermanfaat menjamin sumber daya dalam pencapaian tujuan
bisnis distro busana muslimah, memahami proses pengarahan pada pembuatan pola
bagi karyawan bermanfaat dalam menghasilkan busana sesuai konsep yang dipilih
pada bisnis distro busana muslimah, memahami proses pengorganisasian sumber
daya manusia bermanfaat untuk mengelompokkan karyawan sesuai dengan keahlian
masing-masing. Hal ini menunjukan bahwa mahasiswa sudah merasakan adanya
manfaat dari hasil belajar konsep manajemen bisnis busana butik sebagai kesiapan
perintisan bisnis distro busana muslimah.
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2.

Manfaat Hasil Belajar Manajemen Bisnis Busana Butik Ditinjau dari Etika
Bisnis Busana Butik Sebagai Kesiapan Perintisan Bisnis Bistro Busana
Muslimah
Hasil penelitian mengenai manfaat hasil belajar manajemen bisnis busana

butik ditinjau dari etika bisnis busana butik menunjukkan bahwa lebih dari
setengahnya mahasiswa memahami fungsi etika bisnis ditinjau dari pedoman perilaku
bisnis,

memahami peranan etika bisnis busana butik yang bermanfaat untuk

menghindari terjadinya pelanggaran hak-hak kerja karyawan bisnis distro, memahami
prinsip etika bisnis ditinjau dari prinsip keadilan dan prinsip kejujuran, memahami
etika bisnis dalam promosi, pendistribusian, manajemen sumber daya manusia, dan
manajemenen keuangan sebagai kesiapan perintisan bisnis distro busana muslimah.
Hal ini menunjukan bahwa mahasiswa sudah merasakan adanya manfaat dari hasil
belajar etika bisnis busana butik sebagai kesiapan perintisan bisnis distro busana
muslimah.
3.

Manfaat Hasil Belajar Manajemen Bisnis Busana Butik Ditinjau Dari
Strategi Bisnis Busana Butik Sebagai Kesiapan Perintisan Bisnis Distro
Busana Muslimah
Hasil penelitian mengenai manfaat hasil belajar manajemen bisnis busana

butik ditinjau dari strategi bisnis busana butik menunjukkan bahwa lebih dari
setengahnya mahasiswa memahami strategi bisnis dalam lingkungan eksternal yang
bermanfaat untuk mengetahui peluang yang akan dihadapi bisnis, memahami tujuan
strategi sebagai pengkaji situasi perusahaan yang bermanfaat untuk mengevaluasi
kinerja distro busana muslimah, memahami fungsi manajemen keuangan dalam
menyusun perencanaan yang bermanfaat untuk membuat rencana pemasukan dan
pengeluaran keuangan dan memahami penggunaan dana jangka panjang bermanfaat
untuk memutuskan setiap usulan yang berkaitan dengan keuangan bisnis distro
busana muslimah. Hal ini menunjukan bahwa mahasiswa sudah merasakan adanya
manfaat hasil belajar strategi bisnis busana butik sebagai kesiapan perintisan bisnis
distro busana muslimah.
Ariyanjani Elga Pratiwi, 2015
MANFAAT HASIL BELAJAR MANAJEMEN BISNIS BUSANA BUTIK SEBAGAI KESIAPAN PERINTISAN
BISNIS D ISTRO BUSANA MUSLIMAH
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu| perpustakaan.upi.edu

109

4.

Manfaat Hasil Belajar Manajemen Bisnis Busana Butik Ditinjau dari
Manajemen Sumber Daya Manusia Bisnis Busana Butik Sebagai Kesiapan
Perintisan Bisnis Distro Busana Muslimah
Hasil penelitian mengenai manfaat hasil belajar manajemen bisnis busana

butik

ditinjau

dari

manajemen

sumber

daya

manusia

bisnis

busana

butik

menunjukkan bahwa lebih dari setengahnya mahasiswa memahami Pengelolaan
manajemen sumber daya manusia bisnis busana butik dalam perusahaan yang
bermanfaat untuk membantu dalam perekrutan tenaga kerja sesuai dengan posisi yang
dibutuhkan bisnis distro busana muslimah dan memahami proses seleksi tenaga kerja
bermanfaat untuk mengevaluasi dan melakukan pemilihan calon tenaga kerja bisnis
distro busana muslimah. Hal ini menunjukan bahwa mahasiswa sudah merasakan
adanya manfaat hasil belajar manajemen sumber daya manusia bisnis busana butik
sebagai kesiapan perintisan bisnis distro busana muslimah.
5.

Manfaat Hasil Belajar Manajemen Bisnis Busana Butik Ditinjau dari
Manajemen Produksi Operasi Bisnis serta Pemasaran Busana Butik
Sebagai Kesiapan Perintisan Bisnis Distro Busana Muslimah
Hasil penelitian mengenai manfaat hasil belajar manajemen bisnis busana

butik ditinjau dari manajemen produksi operasi serta pemasaran bisnis busana butik
menunjukkan bahwa

lebih dari setengahnya mahasiswa memahami manajemen

operasi bisnis busana butik merupakan proses pencapaian dan pengkondisian sumbersumber daya untuk memproduksi atau menghasilkan barang-barang atau jasa-jasa
yang berguna sebagai usaha untuk mencapai tujuan, memahami perancangan sistem
operasi bisnis busana butik bermanfaat untuk memudahkan dalam pemilihan bahan
yang dibutuhkan dalam proses produksi, memahami penentuan lokasi bisnis busana
butik

yang dekat dengan konsumen bermanfaat untuk memudahkan menjalin

hubungan dengan para calon konsumen, dan memahami perencanaan pemasaran
bisnis busana butik yang bermanfaat dalam melakukan analisis situasi yang akan
dihadapi perusahaan. Hal ini menunjukan bahwa mahasiswa sudah merasakan adanya
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manfaat hasil belajar manajemen produksi operasi serta pemasaran bisnis busana
butik sebagai kesiapan perintisan bisnis distro busana muslimah.
B. Implikasi dan Rekomendasi
Implikasi dan rekomendasi dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh
penulis adalah sebagai berikut :
1.

Bagi pembaca diharapkan dapat dijadikan bahan informasi dan gambaran agar
mahasiswa

dapat

mengembangkan

dan

meningkatkan

wawasan

dengan

mempelajari buku sumber mengenai manajemen bisnis busana butik, sehingga
dapat memperluas pengetahuan tentang perintisan bisnis distro busana muslimah
dan dapat diimplementasikan dalam penambahan materi pembelajaran untuk
membantu tenaga pengajar.
2.

Bagi peneliti berikutnya yang akan meneliti tentang manfaat hasil belajar
diharapkan lebih baik dari penelitian yang telah dilakukan penulis agar dapat
dirasakan manfaatnya oleh para pembaca sebagai kesiapan perintisan bisnis
distro busana muslimah.
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