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BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis pada bisnis Kedai Andito, berikut adalah 

kesimpulan dari perancangan model Lean Canvas, uji kelayakan, dan analisis 

sensitivitas. 

1. Berdasarkan uji kelayakan usaha dari aspek finansial pada perhitungan 

NPV, PP, PI, IRR dalam jangka waktu 5 tahun, bisnis Kedai Andito layak 

dijalankan karena memiliki nilai NPV positif sebesar Rp 6.074.634, PP 

selama 5 bulan 13 hari, PI sebesar 6,0423, dan IRR sebesar 32,79%. 

2. Pada analisis sensitivitas, dilakukan asumsi penjualan dengan kondisi 

optimistic, best, dan pessimistic untuk mengetahui kelayakan bisnis Kedai 

Andito dalam 5 tahun. Pada kondisi optimistic dikatakan layak karena 

memiliki nilai NPV sebesar Rp 6.074.634, PP selama 5 bulan 13 hari, PI 

sebesar 6,0423, dan IRR sebesar 32,79%. Pada kondisi best, bisnis dapat 

dikatakan layak karena memiliki nilai NPV sebesar Rp 1.821.505, PP 

selama 7 bulan 19 hari, PI sebesar 4,5697, dan IRR sebesar 13,5%. Pada 

kondisi pessimistic, bisnis dapat dikatakan tidak layak untuk dijalankan 

karena tidak memenuhi syarat yang ada dengan nilai NPV sebesar -Rp 

33.113.114, PP selama 11 bulan 4 hari, PI sebesar -15,9561, dan IRR tidak 

dapat dihitung lebih lanjut karena kedua NPV dari perhitungan IRR 

menunjukkan nilai yang negatif sehingga tidak feasible dengan kondisi 

seperti ini. 

3. Berdasarkan perancangan Lean Canvas pada strategi bisnis Kedai Andito, 

customer segment semua kalangan berumur 12 – 45 tahun yang menyukai 

makanan sehat; problem berupa dimsum kurang bervariasi, promosi 

kurang gencar dan harga yang ditetapkan kurang tepat, unique value 

proposition yaitu dimsum yang sehat, banyak variasi, dapet dibeli secara 

online maupun langsung dengan keadaan matang maupun frozen, terdapat 

promo pada hari besar; solution berupa menjual dimsum yang bervariasi, 

membuat konten menarik, menetapkan harga jual yang tepat; channels 
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dengan media sosial, market place, dan iklan; revenue stream yaitu 

penjualan dimsum mendapatkan keuntungan kotor sebesar Rp 

17.000/porsi; cost structure dari biaya variable dan tetap dengan total 

pengeluaran sebesar Rp 1.272.000; key matrics berupa jumlah minimum 

pembelian, jumlah minimum pemasukan, dan rata-rata pembeli per bulan; 

unfair advantage berupa menjual varian dimsum dengan konsep unik dan 

memberi tester untuk produk baru. Lean Canvas dibuat untuk mengatasi 

masalah, memenuhi kebutuhan, dan riwayat perjalanan bisnis dari waktu 

ke waktu hingga pengembangan yang akan diterapkan selanjutnya. 

 

5.2 Saran  

Saran yang dapat diberikan untuk bisnis Kedai Andito agar dapat 

konsisten menjaga penjualannya dan meningkatkan keuntungan yaitu: 

1. Apabila tahun pertama dan kedua penjualan menandakan kondisi awal 

pessimistic, pemilik perlu meningkatkan strategi pemasaran melalui 

berbagai media kepada target pembeli berdasarkan rancangan Lean 

Canvas. 

2. Pada saat menjalankan bisnis dengan pedoman Lean Canvas, pemilik 

perlu mengevaluasi Lean Canvas yang telah dibuat secara berkala, agar 

apabila penjualan tidak sesuai dengan target yang diharapkan pemilik 

dapat langsung mengkaji ulang strategi penjualan. 


