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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

 

 

1.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis kelayakan bisnis cafe pada Adventure Koffie Gresik 

dapat disimpulkan bahwa usaha tersebut layak untuk dilanjutkan, dengan telah 

berbagai pengamatan dan perhitungan: 

1. Analisis aspek pasar dan pemasaran menunjukkan bahwa prospek Adventure 

Koffie Cafe and Resto cukup baik, hal ini dilihat dari peningkatan jumlah 

omset setiap bulan rata-rata sejumlah 4%. Maka pada aspek pasar dan 

pemasaran dinyatakan layak untuk dilanjutkan. 

2. Analisis aspek teknis dan teknologi menunjukkan bahwa pemilihan lokasi 

usaha telah berada pada akses yang tepat yaitu berada di area jalan umum 

utama dan berdekatan dengan pemukiman padat penduduk, area perdagangan 

dan area pendidikan. Desain tata ruang pada Adventure Koffie dinilai efektif 

dan efisien sesuai dengan luas area yang ada. Pemilihan seluruh mesin dan 

peralatan yang digunakan sudah sangat tepat sesuai dengan umur ekonomis 

mesin yang mencapai umur ekonomis usaha. Maka pada aspek teknis dan 

teknologi dinyatakan layak untuk dilanjutkan. 

3. Analisis aspek sumber daya manusia menunjukkan bahwa seluruh tenaga kerja 

pada Adventure Koffie telah menjalankan fungsi dan tugas masing-masing 

sesuai dengan deskripsi jabatan yang diterima. Analisis spesifikasi pekerjaan 

para tenaga kerja telah sesuai dengan deskripsi jabatan yang diterima. Maka 
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telah terdapat kesiapan terhadap seluruh tenaga kerja pada Adventure Koffie, 

sehingga aspek sumber daya manusia dinyatakan layak untuk dilanjutkan. 

4. Aspek ekonomi dan sosial menunjukkan bahwa proyek Adventure Koffie 

layak untuk dilanjutkan, karena pada aspek ekonomi dengan adanya usaha 

(bisnis) Adventure Koffie dapat memberikan dampak positif ekonomi bagi 

seluruh pihak yaitu baik pemilik usaha itu sendiri, masyarakat dan pemerintah, 

sehingga memberikan kesejahteraan bagi seluruh pihak. Pada aspek sosial 

adanya usaha Adventure Koffie dinyatakan mendapat dukungan dari berbagai 

pihak, baik masyarakat dan pemerintah, sehingga usaha ini layak untuk 

dilanjutkan. 

5. Aspek keuangan pada Adventure Koffie menggunakan 100% modal sendiri 

dinyatakan layak berdasarkan hasil perhitungan kelayakan investasi dengan 

hasil Payback Period (PP) atau jangka waktu pengembalian modal kurang dari 

umur investasi (5 tahun), yaitu 1 tahun 2 bulan 24 hari. Nilai Net Present 

Value (NPV) lebih dari nol yaitu sebesar 1.141.310.813,99 dinyatakan layak. 

Nilai Profitability Index (PI) lebih dari 1, yaitu sebesar 4,02 dinyatakan layak. 

Nilai Internal Rate of Return (IRR) sebesar 111% yang menunjukkan lebih 

besar dari rate of return yang ditentukan sebesar 30% maka dinyatakan layak 

untuk dilanjutkan.  

 

1.2 Rekomendasi 

1. Sebaiknya Adventure Koffie lebih meningkatkan promosi penjualan secara 

berkala, bisa menggunakan media sosial sebagai sarana promosi agar dapat 
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meningkatkan omset penjualan. Media sosial bisa sebagai alat bantu promosi 

yang sangat efektif karena dapat memperluas pangsa pasar.  

2. Sebaiknya dalam hal keuangan seharusnya Adventure Koffie melakukan 

rekapan pembukuan secara lebih terperinci agar dapat mengetahui 

perkembangan usaha yang dijalankan. 

3. Sebaiknya Adventure Koffie Cafe and Resto dilengkapi dokumen resmi 

sertifikat Halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) agar konsumen tidak 

merasa ragu-ragu atas semua menu yang dijual.  

4. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan untuk penelitian 

selanjutnya dengan catatan bahwa omset pendapatan diasumsikan selalu 

mengalami kenaikan setiap bulan atau setiap tahun. 

5. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan untuk penelitian 

selanjutnya dengan catatan bahwa diasumsikan biaya lahan (lokasi usaha) 

tidak termasuk dalam biaya investasi awal. 

 

  


