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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai analisis 

studi kelayakan bisnis di Follow Mie Subang yang meliputi seluruh aspek 

kelayakan bisnis, maka dapat disimpulkan hasilnya sebagai berikut: 

1. Aspek legalitas berdasarkan penilaian mengenai kelengkapan dan keabsahan 

dokumen manunjukan hasil yang sangat baik. Terbukti semua dokumen sudah 

terpenuhi, yaitu badan hukum usaha, tanda daftar perusahaan, dan nomor pokok 

wajib pajak. 

2. Aspek pasar dan pemasaran berdasarkan penilaian mengenai segmentasi pasar 

(market segmentation), target pasar (market targeting), dan posisi pasar (market 

positioning) serta bauran pemasaran menunjukan hasil yang sangat baik. 

Terbukti dari strategi pasar yang dilakukan dan hasil penilaian yang dilakukan 

oleh konsumen Follow Mie Subang yang membuat semua aspek pemasaran 

yaitu produk, harga, lokasi, dan promosi dapat diterima dengan baik oleh 

konsumen Follow Mie Subang. 

3. Aspek keuangan yang dinilai berdasarkan perhitungan arus kas serta 

perhitungan penilaian investasi yaitu Payback Periode (PP) dan Net Present 

Value (NPV) memperoleh hasil yang positif. Hasil PP menunjukkan bahwa 

Follow Mie Subang akan mendapatkan kembali NPV yakni positif atau lebih 

besar dari nol. 

4. Aspek teknis/operasi berdasarkan penilaian mengenai lokasi usaha, luas 

produksi, tata letak, dan pemilihan teknologi menunjukan hasil yang cukup 

baik. Terbukti perusahaan mempunyai tempat yang strategis, bangunan yang 

cukup luas dan pernggunaan teknologi yang modern. 

5. Aspek manajemen dan organisasi berdasarkan penilaian perencanaan SDM, 

pengadaan tenaga kerja, kompensasi, pengembangan, dan pemeliharaan 

menunjukan hasil yang cukup baik. Terbukti perusahaan memerhatikan betul 

karyawannya.  

6. Aspek ekonomi dan sosial berdasarkan dampak yang ditimbulkan terhadap 

ekonomi dan sosial dari aktifitas usaha bisnis Follow Mie Subang menunjukan 
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hasil yang sangat baik. Dampak ekonomi dan sosial yang ditimbulkan oleh 

usaha bisnis Follow Mie Subang sangat positif dirasakan oleh masyarakat. 

7. Aspek lingkungan hidup berdasarkan dampak yang ditimbulkan terhadap 

lingkungan hidup dari aktifitas usaha bisnis Follow Mie Subang menunjukan 

hasil yang sangat baik. Terkait pembuangan limbah sisa pengolahan makanan 

ditempatkan dan dibuang pada tempatnya dengan baik.  

8. Hasil penilaian dari seluruh aspek kelayakan bisnis menunjukan bahwa secara 

umun usaha bisnis Follow Mie Subang dapat dikatakan layak untuk dilanjutkan 

dan dengan melakukan beberapa perbaikan dari beberapa aspek. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil kesimpulan penelitian, maka penulis memberikan 

rekomendasi yang dapat menjadi bahan pertimbangan untuk usaha bisnis Follow 

Mie Subang adalah sebagai berikut: 

1. Follow Mie Subang sebaiknya mempertahankan, memperluas dan 

meningkatkan strategi pasar agar tetap mendapatkan posisi dan target 

konsumen.  Serta meningkatkan strategi bauran pemasaran agar menciptakan 

usaha bisnis yang menarik perhatian banyak konsumen. 

2. Follow Mie Subang sebaiknya mempertahankan dan meningkatkan atau 

langkah membuat laporan keuangan agar dapat terkontrol dengan baik dan 

mengetahui kekurangan dan kelebihan dari segi keuangan. 

3. Follow Mie Subang sebaiknya meningkatkan dan memperbaiki tata letak yang 

ada agar konsumen merasa lebih nyaman berada di Follow Mie Subang. 

4. Follow Mie Subang sebaiknya merekrut karyawan yang memiliki keahlian dan 

pengalaman di bidangnya agar hasilnya lebih. Kompensasi yang diberikan 

kepada karyawan sebaiknya ditingkatkan agar karyawan tetap bekerja dengan 

baik dan membuat karyawan nyaman bekerja. 

5. Follow Mie Subang sebaiknya mempertahankan kebiasaan dalam keikutsertaan 

dalam kegiatan sosial seperti pengajian di lingkungan sekitar agar tetap 

dipandang bagus oleh masyarakat sekitar dan tidak membuat masyarakat 

sekitar merasa rugi karena adanya usaha bisnis Follow Mie Subang. 

6. Follow Mie Subang sebaiknya mempertahankan kebersihan lokasi produksi, 

serta menjaga lingkungan tetap bersih dan aman. 


