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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Dari hasil pengolahan data dan analisis data yang telah dilakukan pada bab 

sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan dari hasil analisis hasil penelitian dan 

saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan. 

 

6.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian, pengolahan data dan analisis data pada bab 

sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Dari hasil aspek pemasaran sudah bagus karena antusias sebuah komunitas 

skateboard terhadap pembangunan usaha skateshop sangat dibutuhkan dalam 

transaksi ataupun pembelian sparepart skateboard. 

2. Kemudian dari hasil perbandingan tempat dan juga perlengkapan toko dalam 

mendukung oprasional pelayanan dan juga display sparepart sangat memenuhi 

kriteria dalam aspek teknis, karena tempat rencana usaha berada di tempat 

strategis selain itu perlengkapan juga tidak terlalu penuh. 

3. Dari hasil aspek keuangan sangat mendukung dalam jangka waktu 4 tahun 

karena dalam jangka 4 tahun perusahaan tidak mengalami kerugian, namun 

dalam perbandingan bunga deposit sangat tinggi maka dari aspek keuangan 

tidak layak karena dalam jangka 4 tahun bunga deposit lebih tinggi dari pada 

laba usaha skateshop. 

4. Dari hasil aspek sosial sangat mendukung adanya usaha skateshop karena 

banyaknya masyarakat yang mengetahui olah raga skateboard  adalah olah 

raga positif dan sebagian besar masyarakat tertarik pada produk yang 

berhubungan dengan skateboard baik dari gambar ataupun merk. 

5. Dalam manajemen risiko dapat dikatakan layak karena penanganan risiko 

dapat menutup kerugan skateshop walaupun produk tidak laku sama sekali. 

Selain mengatasi risiko, pembatan merh berupa kaos juga dapat mendapatakan 

keuntungan 55% dari pembuatan merk tersebut. dalam diskon 20% juga tidak 

mengalami kerugian walaupun keuntungan tidak terlalu besar  
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6.2 Saran 

 Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka saran yang dapat diberikan dalam 

pembangunan skateshop di kota Madiun adalah sebagai berikut: 

1. Pada aspek keuangan sangat tidak mendukung karena bunga deposit bank 

lebih tinggi di bandingkan dari laba usaha skateshop. Oleh karena itu usaha 

atau penelitian diharapkan memperhitungkan laba bersih skateshop melebihi 4 

tahun waktu usaha. 

2. Hendaknya memeperhitungkan pajak usaha pertahun, dan juga rata-rata biaya 

biaya listrik dan air dalam satu tahun agar perhitungan lebih menyeluruh 

dalam segi aspek finansial.  

3. Memperhitungkan harga sewa tempat pertahun apakah nominal sewa 

mengalami kenaikan tiap tahun 

4. Jika pendapatan pertahun masih belum memenuhi target hendaknya 

memperluas pasar dengan menggunakan sistem online. 
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