
 BAB VI 

PENUTUP 

 
6.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisa pengolahan data yang telah dilakukan pada New 

Diani Bakery, menghasilkan beberapa hal yang dapat disimpulkan antara lain : 

1. Berdasarkan aspek teknis, pemilik New Diani Bakery sudah mengetahui 

apa – apa saja teknologi, mesin, peralatan, dan bahan baku yang 

dibutuhkan. Dikarenakan perkembangan bisnis makanan seperti café dan 

roti di Bukittinggi, untuk bahan baku sudah ada distributor ataupun grosir 

bahan baku di Bukittinggi.  

2. Berdasarkan aspek finansial, dengan menggunakan metode Net Present 

Value (NPV) menunjukkan bahwa NPV bernilai positif pada tahun ke 4 

yaitu Rp. 127,007,537. Pada metode Internal Rate Of Return (IRR) 

menunjukkan 21%, sedangkan (Minimum Attractive Rate of Return) 

MARR yang diharapkan adalah 12%. Pada metode Payback Periode (PP) 

menunjukkan bahwa modal usaha yang akan digunakan dalam pembukaan 

cabang baru New Diani Bakery dapat dikembalikan dalam waktu 3 tahun 5 

bulan, lebih cepat dari perkiraan pemilik New Diani Bakery yaitu 5 tahun. 

Dengan demikian dari segi finansial, rencana pembukaan cabang baru 

New Diani Bakery layak untuk dilakukan. 

3. Pada aspek pasar dan pemasaran, dengan menggunakan metode SWOT 

New Diani Bakery berada pada kuadran IV (strategi ST) yang artinya 

perusahaan menjadikan setiap kekuatan untuk menghadapi setiap 

ancaman. Sehingga perusahaan diharapkan untuk lebih menonjolkan 

kekuatan – kekuatan yang dimiliki untuk menghadapi ancaman dari 

perusahaan lain. 

4. Pada aspek hukum, perusahaan harus mengurus Surat Izin Tempat Usaha 

dan Surat Izin Usaha dari kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan 

Perdagangan di Bukittinggi. Selain itu pemilik harus mengurus perizinan 

resmi produk makanan ke kantor BPOM dan pengesahan label “Halal” ke 

kantor MUI. 
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6.2 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, maka dapat diajukan 

beberapa saran sebagai berikut:  

1. Perusahaan diharapkan mengembangkan inovasi produk lebih bervariasi 

dari pada saat ini dengan memperhatikan kejenuhan terhadap produk saat 

ini, sehingga dapat menaikkan omset penjualan. 

2. Mencari Supplier yang sama dengan harga dan kualitas yang sama pada 

lokasi cabang baru, agar proses distribusi bahan baku lebih efektif dan 

efisien. 

3. Perusahaan dapat merealisasikan rencana pembukaan cabang baru New 

Diani Bakery di Bukittinggi, karena dari segala segi aspek terutama aspek 

keuangan yang sudah dijelaskan diatas, menyatakan bahwa rencana ini 

layak untuk dijalankan. 

 

 


