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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

 

6.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan 

mengenai studi kelayakan bisnis yang membahas tentang “Studi Kelayakan 

Pembukaan Usaha Distribusi Meubel di Wilayah MERR IIC Surabaya”, maka 

diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil dari analisis lingkungan industri menggunakan SWOT 

diperoleh strategi perusahaan yang akan diterapkan oleh perusahaan 

adalah Diversifikasi yaitu dengan memanfaatkan kekuatan internal 

perusahaan untuk menghindari atau meminimalisasi dampak ancaman 

eksternal. 

2. Aspek Hukum menunjukkan bahwa perusahaan telah memenuhi syarat 

perijinan yang ditentukan oleh pemerintah untuk mendirikan usaha 

distribusi di wilayah MERR IIC yang berupa SIUP, TDP, NPWP, ijin 

gangguan dan ijin lingkungan, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

perusahaan layak untuk didirikan dengan adanya ijin tersebut. 

3. Aspek Pasar dan Pemasaran menunjukkan bahwa pertumbuhan jumlah 

penduduk di Surabaya berjalan lurus dengan pertumbuhan jumlah 

pemukiman dan property dan omzet penjualan meubel, sehingga 

membuat pemilik merasa optimis dalam menjalankan bisnis distribusi 

meubel di wilayah MERR IIC. Selain itu, berdasarkan hasil analisis 

Segmenting, Targeting, Positioning dan Marketing Mix (4P’s) 
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menunjukkan bahwa perusahaan dalam keadaan baik dan layak untuk 

menjalankan usaha distribusi. 

4. Aspek Teknis menunjukkan bahwa perusahaan sudah memiliki lokasi 

perusahaan yang baik dan telah membuat layout usaha fungsional sesuai 

dengan kebutuhan operasional perusahaan. Perusahaan juga 

menyediakan gudang serta lokasi bongkar muat barang yang cukup 

untuk penyimpanan dan keluar masuk barang. Perusahaan juga telah 

menetapkan sistem distribusi yang disesuaikan dengan jenis pembelian 

dan area distribusi. Berdasarkan aspek teknis perusahaan dinilai layak 

untuk didirikan karena telah memiliki lokasi dan membuat sistem yang 

baik dan layak untuk proses operasional distribusi. 

5. Aspek Manajemen Sumber Daya Manusia menunjukkan perusahaan 

masih menggunakan struktur organisasi yang masih sederhana 

berdasarkan fungsi karyawan yang mana nantinya akan dikembangkan 

lagi seiring dengan bertambahnya fungsi operasional perusahaan. 

Perusahaan menerapkan sistem reward dan punishment dalam 

memeberikan kompensasi dan tunjangan kepada karyawan, dimana 

karyawan akan memperoleh reward apabila telah mencapai suatu 

prestasi tertentu. 

6. Aspek Keuangan dari penelitian ini membahas mengenai proyeksi 

laporan keuangan yang meliputi proyeksi penjualan, arus kas, laba rugi 

dan neraca mulai tahun 2016 hingga 2020. Metode perhitungan 

kelayakan investasi menggunakan perhitungan Net Present Value, 

Internal Rate of Return dan Payback Period. Hasil NPV menunjukkan 

hasil positif yakni sebesar Rp. 6.293.473.368, nilai IRR sebesar 18,67% 
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dan Payback Period menunjukkan hasil pada 4 tahun 6 bulan 22 hari. 

Aspek Keuangan menunjukkan pendirian perusahaan tidak layak karena 

perhitungan masa pengembalian investasi menunjukkan hasil yang lebih 

lama daripada keinginan awal pemilik perusahaan yaitu 4 tahun. 

Dari analisa aspek studi kelayakan diketahui bahwa perusahaan dinilai 

layak untuk didirikan berdasarkan empat aspek yakni aspek hukum, aspek 

manajemen sumber daya manusia, aspek pasar dan pemasaran, serta aspek 

teknis dan teknologi. Perusahaan dinilai kurang layak berdasarkan aspek 

keuangan karena perhitungan lama waktu pengembalian investasi lebih lama 

dari yang diharapkan. Perusahaan akan tetap dijalankan meskipun perhitungan 

aspek keuangan tidak layak karena aspek pasar menunjukkan potensi yang 

besar demi kelangsungan operasional perusahaan. 

 

6.2. Saran 

Berdasarkan dari data dan hasil penelitian serta kesimpulan yang dibuat, 

maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut: 

1. Saran bagi perusahaan: 

a. Hasil dari penelitian ini hendaknya dapat dijadikan alat bantu 

dalam menentukan pengambilan keputusan untuk operasional 

perusahaan sehingga dapat menunjang tujuan dari didirikannya 

perusahaan tersebut. 

b. Perusahaan hendaknya melakukan diversifikasi seperti 

memperbanyak varian produk, memberikan layanan yang lebih 

dan berbeda dari kompetitor, mengadakan promosi sehingga 

dapat membedakan diri dari kompetitor yang ada dan 

meningkatkan penjualan. 
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c. Perusahaan dianjurkan melakukan peninjauan kembali terhadap  

aspek keuangan dan melakukan perbaikan terhadap perhitungan 

keuangan sehingga dapat lebih berhati-hati dalam melakukan 

operasional perusahaan. 

d. Bagi investor perusahaan diharapkan untuk selalu melakukan 

supervise secara terus menerus terhadap operasional perusahaan 

sehingga dapat mengambil strategi tertentu yang dapat 

menunjang operasional perusahaan berdasarkan dari segi internal 

maupun eksternal perusahaan. 

2. Saran bagi penelitian selanjutnya 

a. Perlu adanya penelitian lanjutan atas studi kelayakan usaha 

distribusi meubel di wilayah MERR IIC yang ditinjau melalui aspek 

lain diluar dari aspek studi kelayakan yang telah dibahas oleh 

peneliti guna mendapatkan hasil dan kesimpulan yang lebih valid. 

Sebagai contoh studi kelayakan dapat ditinjau dari aspek ekonomi 

dan budaya. 

b. Dilakukan penelitian lanjutan yang memperhitungkan peningkatan 

permintaan dan penawaran terhadap kebutuhan meubel di 

wilayah Jawa Timur dan Indonesia timur seperti Sulawesi, NTT, 

Maluku, Papua, dll supaya dapat mendapat gambaran yang lebih 

jelas mengenai segmentasi dan pangsa pasar yang dapat 

dikelola. 

c. Penelitian selanjutnya hendaknya melakukan proses 

pengumpulan data yang lebih baik, sehingga data yang 
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didapatkan dapat lebih mencerminkan kondisi yang riil dan setiap 

analisa yang dilakukan dapat semakin akurat. 

       

 

 


