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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang dilakukan pada 

bab sebelumnya dan mengacu pada tujuan penulisan tesis ini, 

diperoleh kesimpulan sebagai berikut:  

1. Sembilan elemen pembentuk business model canvas franchise 

Richeese Factory adalah sebagai berikut: 

• Segmentasi geografis yang dapat membantu memahami 

isyarat konsumen dengan karakteristiknya, salah satunya 

adalah usia konsumen ( <11 tahun, 12-29 tahun, 30-45 

tahun, 46-65 tahun dan > 65 tahun). 

• Richeese Factory selalu berinovasi untuk menawarkan 

produknya kepada konsumen, selain berinovasi dalam 

produknya, Richeese Factory selalu memberikan 

kenyamanan dengan fasilitas interior yang unik dan 

menarik. 

• Richeese Factory selalu bekerjasama dengan pihak Mall, 

Airport, untuk menginformasikan, mengomunikasikan 

produknya melalui website. 

• Menjalin hubungan dengan pelanggan untuk 

meningkatkan penjualan produk Richeese Factory. 
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Bentuk hubungan tersebut yaitu dengan adalanya layanan 

untuk konsumen, adanya sosial media berupa Instagram, 

facebook, tweeter), dan memberikan voucher untuk 

konsumen. 

• Pendapatan bersumber dari penjualan produk seperti 

Menu Combo, Ala Carte, Beverages, Cake, Snack. 

• Sumber daya yang digunakan yaitu berupa sumber daya 

manusia dan aset fisik yaitu gerai Outlet Richeese Factory 

yang berada di Mall maupun Stand Alone. 

• Proses pembelian bahan baku, proses penyimpanan bahan 

baku, proses produksi, proses delivery order, operational 

monitoring, training karyawan, marketing dan maintain 

web merupakan kegatan inti bisnis. 

• Kemitraan yang dilakukan oleh Richeese Factory yaitu 

strategic partnership between competitors dan buyer 

supplier relationship. 

• Struktur biaya model bisnis lebih berfokus pada 

penciptaan nilai, terpacu oleh nilai (value driven). 

2. Aspek-aspek dalam implementasi perancangan business model 

canvas 

a. Kondisi Lingkungan bisnis Richeese Factory 

• Kekuatan pasar. Isu ketidakhalalan akan berdampak 

terhadap model bisnis Richeese Factory, yaitu 

mengurangi tingkat kepercayaan konsumen, sehingga 
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dapat mengurangi sisi pendapatan dengan biaya 

pengeluaran yang tetap untuk mendapatkan pelanggan 

yang lebih banyak. namun semua isu tersebut dapat 

dibuktikan kehalalannya dengan adanya sertifikat Halal 

yag dikeluarkan oleh MUI sehingga para pelanggan  

akan percaya bahwa produk yang dijual sudah halal. 

• Kekuatan industri. Beberapa restoran sejenis yang 

muncul dan memungkinkan dapat menjadi pesaing  

Richeese Factory di Indonesia. Karena menjual produk 

yang sama dengan Richeese Factory. Sehingga menjadi 

ancaman yang serius bagi Richeese Factory, apalagi 

restoran tersebut sudah lama dan telah banyak dikenal 

oleh masyarakat Indonesia. Sedangkan yang dapat 

mempengaruhi model bisnis pada Richeese Factory 

adalah investor, pemerintah, pelangaan/konsumen. 

• Tren kunci. peralatan canggih dengan teknologi modern 

seperti alat marinasi ayam yang dapat memarinasi ayam 

dalam jumlah dan kapasitas yang sangat banyak dalam 

waktu yang singkat. Selain peralatan yang canggih, pada 

zaman sekarang ini sudah ada aplikasi online seperti 

Go-food yang dapat memudahkan konsumen dan 

Richeese Factory dalam melakukan delivey order. Tren 

regulasi yang berhubungan dengan model bisnis 

franchise Richeese Factory adalah Peraturan Pemerintah 

Nomor 16 Tahun 1997 tentang Waralaba melalui 

Lembaran Negara Nomor 49 Tahun 1997 yang dalam 
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perkembangannya telah dicabut dan diganti dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang 

Waralaba. 

b. Hasil kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman model 

bisnis adalah proposisi nilai memiliki kekuatan yang lebih 

besar dibanding kelemahan, sedangkan peluangnya lebih 

besar dari ancamannya, untuk biaya/pendapatan, kekuatan 

lebih besar dibanding kelemahannya, dan peluang lebih 

besar dari ancaman. Untuk infrastruktur kelemahan dan 

kekutan seimbang, namun peluang lebih besar dari 

ancaman. Dan yang terakhir adalah hubungan pelanggan 

kekuatan lebih besar dari kelemahan, dan peluang lebih 

besar juga dibanding ancamannya. 

c. Rencana Pemasaran dilakukan dengan memilih pasar 

sasaran yaitu segmenting, targeting, positioning. Dan 

bauran pemasaran yaitu product, promotion, price, place, 

people, process, physical evidence. Rencana Operasional 

meliputi proses pemasaran, proses pelayanan, proses 

produksi produksi produk,  proses penelitian dan 

pengembangan. Rencana Sumber Daya Manusia meliputi 

staffing tenaga kerja, menetapkan remunerasi pekerja, 

pemberian penghargaan dan sanksi, mengadakan pealtihan 

dan pengembangan pekerja, dan melakukan penilaian 

kinerja pegawai. Rencana Keuangan , pengadaan dan 
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pengalokasian dana, memperkirakan pendapatan, 

menyusun anggaran  sumber kas dan pengeluaran kas. 

Hasil perancangan rencana model bisnis ini menunjukan 

bahwa dalam menyusun rencana bisnis pendirian usaha harus 

terstruktur, mulai dari hal yang umum menjadi khusus atau lebih 

spesifik; menemukan peluang, merumuskan strategi, hingga 

merencanakan aktivitas usaha yang akan dijalani. Dirancang 

saling berhubungan antar elemen yang membangun, agar 

menghasilkan rancangan bisnis yang dapat mengintegrasikan 

strategi kedalam implementasi operasional perusahaan 

5.2 SARAN 

a. Saran bagi praktisi bisnis 

• Sangat dianjurkan untuk membuat rencana bisnis untuk 

pendirian bisnis maupun pengembangan usaha yang sudah 

ada, agar usaha yang dijalankan untuk mencapai tujuan 

finansial yang diharapkan, senantiasa berada pada jalur 

yang benar sesuai dengan rencana yang disusun. 

• Manfaat lain yang dapat dirasakan adalah pertumbuhan 

usaha lebih mudah diukur, sangat mendukung untuk 

pengambilan keputusan strategis perusahaan ke arah mana 

telah, sedang, dan akan diarahkan. 

• Hal penting yang harus dilakukan selalu tetapkan tujuan 

terlebih dahulu sebelum memulai menyusun rencana bisnis. 
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Khusus bagi perusahaan yang sedang berjalan, sebelum 

merumuskan rencana bisnis, dapat melakukan pemetaan 

atau penilaian posisi dan kekuatan beserta kelemahan 

perusahaan sebelum melakukan perubahan bahkan sangat 

dianjurkan untuk melakukan studi kelayakan bisnis 

terhadap usaha yang sedang berjalan. Agar tujuan 

perubahan yang akan dilakukan terarah secara sistematis, 

terstruktur, efektif dan efisien. 

b. Bagi peneliti selanjutnya, sebagai peneliti bisnis praktis 

maupun mahasiswa dengan konsentrasi  kewirausahaan. 

• Sangat dianjurkan menerapkan perancangan rencana bisnis 

untuk pengembangan atau inovasi bisnis sebuah perusahaan 

dan dilakukan secara sistematis dan terstruktur tanpa 

terputus 

• Mulai dari penetapan tujuan akhir bisnis, misi, visi nilai, 

tujuan pengembangan, model bsnis yang sedang berjalan, 

analisis lingkungan eksternal dan internal, membuat 

prototipe model bisnis, memilih satu model bisnis, 

menyusun strategi dengan memadukan model bisnis 

dengan lingkungan eksternal dan internal, menyusun tema 

strategis, memetakan tema strategis, menetapkan tujuan 

strategis keuangan, pelanggan, proses bisnis, pembelajaran 

dan pertumbuhan, menentukan ukuran strategis, inisiatif 

strategis, faktor keberhasilan kritis. 
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• Menyusun rencana fungsional bisnis, menyusun cara 

menerapkan, mengontrol, dan mengevaluasi model bisnis 

yang akan diterapkan pada perusahaan dengan usaha nyata. 

• Hal penting yang harus selalu dipegang teguh, meskipun 

melakukan penelitian langsung pada bisnis sesungguhnya, 

harus tetap konsisten pada jalur dengan kaidah ilmiah. 

Bisnis praktis yang berpadu dengan ilmu bisnis akan 

memperpanjang usia bisnis dengan kondisi dan situasi yang 

sangat menguntungkan bagi perusahaan.  

 

 

 

 

 

	


