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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

  Berdasarkan penelitian dan pengolahan data yang telah dilakukan maka 

dapat ditarik kesimpulan yaitu: 

1. Hasil analisis kuantitatif pada usaha rangkaian bunga Bromelia 

Florist, yaitu aspek pasar, aspek teknis, aspek manajemen, aspek 

sosial dan ekonomi menunjukkan bahwa usaha rangkaian bunga 

Bromelia Florist layak untuk dikembangkan. Dilihat dari aspek 

finansial usaha rangkaian bunga Bromelia Florist juga dinyatakan 

layak karena penilaian yang dilakukan menggunakan kriteria 

investasi menunjukkan hasil  yang lebih tinggi dibandingkan dengan 

batas-batas yang ditentukan. Berdasarkan kriteria kelayakan investasi, 

nilai NPV yang dihasilkan usaha bunga pada Bromelia Florist pada 

tingkat suku bunga deposito 5,75 persen adalah sebesar 681.204.833 

yaitu lebih besar dari nol. Nilai IRR yang diperoleh adalah sebesar 

153 persen yang lebih besar dari tingkat suku bunga deposito 5,75 

persen. Nilai Net B/C yang dihasilkan dari perhitungan lebih besar 

dari satu yaitu sebesar 11.423. masa pengembalian investasi yaitu 

setelah 2 tahun 3  bulan dari usaha yang dijalankan dan tidak lebih 

dari umur bisnis yang digunakan yaitu 10 tahun. Serta nilai PI 

menunjukkan usaha layak dilaksanakan karena lebih besar dari satu 

yaitu 1.15. 

2. Hasil analisis switching value yang diperoleh menunjukkan bahwa 

batas kenaikan harga pembelian bunga mawar d an  b ab y b r e a t h  

yaitu 50 persen atau bunga mawar tidak lebih dari Rp 9.000 dan baby 

breath tidak lebih dari Rp 4.500 menyatakan bahwa usaha bunga 

rangkaian Bromelia Florist masih mendapatkan keuntungan. Hasil 

analisis pada penurunan harga penjualan sebesar 13.21 persen 
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mengakibatkan usaha mengalami kerugian. Serta hasil analisis pada 

kenaikan harga sewa toko sebesar 15 persen atau Rp 6.000.000 usaha 

Bromelia Florist masih mendapatkan keuntungan. 

3. Hasil analisis sensitivitas menggunakan Software Lindo menunjukkan 

bahwa apabila terjadi perubahan fungsi tujuan dari harga jual bunga 

keadaan normal dengan penurunan harga jual akan mengalami 

penurunan pada hasil objective function value, karena berubahnya 

hanya fungsi tujuan maka secara keseluruhan struktur kendala tidak 

berubah. Perubahan tersebut menyatakan bahwa apabila harga jual per 

produk pada Bromelia Florist mengalami penurunan selama 13.21 

persen maka pendapatan dari Rp 553.750.000 menjadi Rp 480.599.600. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil analisis dan perhitungan dari beberapa aspek yang 

perlu dikaji dalam pengembangan kelayakan usaha rangkaian bunga Bromelia 

Florist dalam pengembangan kelayakan usaha Bromelia Florist, saran yang dapat 

dijadikan masukan bagi usaha Bromelia Florist adalah: 

1. Aspek Pasar, sebaiknya dilakukan promosi yaitu pemanfaatan media 

sosial yang aktif setiap harinya, karena media sosial sebagai media 

promosi masa kini bisa dilakukan dengan memasarkan produk dengan 

unik serta membayar jasa artis instagram agar memperluas pemasaran. 

2. Aspek Teknis, tata letak lokasi merangkai bunga sebaiknya dilakukan 

pada satu lokasi yang jauh dari pajangan bunga agar dapat toko 

tersusun dengan rapi tidak menimbulkan banyak sampah.  

3. Aspek Manajemen, sebaiknya dilakukannya rencana kerja dalam 

kegiatan usaha agar dapat dijalankan secara optimal. 

4. Aspek Keuangan, sebaiknya mencatat pengeluaran dengan lebih detail 

dan segala kegiatan produksi yang dilakukan. 

5. Harga produk rangkaian bunga pada Bromelia Florist sebaiknya tidak 

mengalami penurunan karena apabila mengalami penurunan sebesar 15 

persen akan mengalami kerugian, untuk itu agar tidak mengalami 


