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BAB VI 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 Simpulan  

Dari tujuan pembuatan perencanaan bisnis ini, dan sesuai dengan 

metodologi penelitian yang telah ditulis pada bab sebelumnya, maka dihasilkan dua 

kesimpulan sebagai jawaban atas tujuan tersebut, yaitu :  

1. Perencanaan usaha Leipzig mempunyai potensi tinggi dan layak untuk 

dijalankan karena memenuhi dan berpotensi tinggi menurut kriteria Timmons. 

Potensi yang tinggi juga tak lepas dari pangsa pasar yang potensial dan juga 

minat daya beli yang tinggi akan produk fashion. Dan apabila dilihat dari aspek 

pemasaran dengan melakukan pemasaran secara terus menerus di media social 

dan juga memanfaatkan perkiraan lokasi yang strategis, operasional yaitu 

memanfaatkan produksi secara maklon jadi tidak membutuhkan sumber daya 

lebih juga praktis, sumber daya manusia dilakukan sefisien mungkin sehingga 

tidak ada jobdesk yang tidak dikerjakan dalam organisasi, dan keuangan Leipzig 

memiliki payback periode selama 1 tahun 10 bulan, Leipzig juga memiliki 

keunggulan tersendiri dibandingkan kompetitor, mulai dari harga produk yang 

kompetitif juga produk yang dibuat menarik diambil dari kelemahan para 

kompetitor. 

2. Perencanaan bisnis produk Leipzig memenuhi kriteria Timmons yaitu secara 

permasalahan pasar, permasalahan ekonomi serta permasalahan manajemen dan 

memiliki potensi tinggi sehingga layak untuk diimplementasikan dalam bisnis 

nyata. Perencanaan bisnis yang telah dibuat dapat dijadikan pedoman bagi 

produk Leipzig untuk memanfaatkan peluang dan mengembangkan usaha. 

Dalam pengaplikasiannya, produk Leipzig tentunya harus dapat melakukan 

penyesuaian dengan kondisi nyata yang terjadi di lapangan. Hal ini diperlukan 

untuk menunjang keberhasilan dari perencanaan bisinis yang dibuat. 
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6.2 Saran  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, saran-saran yang dapat diberikan 

penulis adalah sebagai berikut : 

1. Menjaga kualitas produk, menentukan konsep desain yang memiliki ciri khas, 

memiliki strategi promosi yang baik, dan mengikuti event-event clothing yaang 

akan mengangkat citra merek Leipzig, sehingga lebih dikenal luas dan meraup 

konsumen yang terus meningkat dari waktu-kewaktu.  

2. Menambah tenaga ahli di bidang desain dan marketing untuk meningkatkan 

kualitas desain dan melakukan promosi-promosi yang lebih terkonsep untuk 

produk Leipzig di media social seperti Instagram, Facebook, Twitter sebagai 

media pemasaranya. 

3. Leipzig dituntut tidak sebatas melakukan strategi pemasaran yang tepat, tapi juga 

dituntut selalu kreatif dan inovatif dalam melihat setiap peluang, sehingga 

mampu menciptakan inovasi yang berbeda dari sebelumnya.   

Penelitian selanjutnya bisa dilakukan untuk mengembangkan usaha jasa Leipzig 

dalam membuka cabang di tempat lain. 


