
 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian tentang analisis usaha kipang yang telah 

dilakukan pada usaha Kipang H.Anas Periode 29 April – 28 Mei 2015, dapat 

diambil kesimpulan : 

1. Usaha Kipang H.Anas merupakan usaha kecil yang memproduksi Kipang 

berupa kipang kacang, kipang beras ketan putih dan kipang beras ketan 

hitam. Pada aspek sumberdaya usaha ini memiliki 5 orang tenaga kerja 

dengan sistem upah langsung (straight salary) yang dipimpin oleh bapak 

Nasrul Anas ( Anin), pada aspek peralatan dan mesin usaha ini masih 

menggunakan peralatan yang sederhana sehingga proses produksi 

memerlukan waktu yang lama, Pada aspek produksi untuk pengadaan bahan 

baku usaha ini memilih pemasok dari toko pasar raya Kota Padang dan 

pemasok dari Bukitinggi. Pada aspek bauran pemasaran, produk ini 

memiliki merek dagang Kipang H.Anas sedangkan untuk mendistribusikan 

produk ini memiliki saluran distribusi langsung dan tidak langsung. Pada 

aspek yang tekahir yaitu keuangan usaha ini memiliki sumber modal sendiri 

dan belum melakukan pencatatan akutansi yang baik. 

2. Keuntungan atau laba bersih yang diperoleh oleh usaha kipang H.Anas 

selama periode April – Mei 2015 dari ketiga jenis produk yang dihasilkan 

adalah sebesar Rp 10.308.047,-. Keuntungan yang diperoleh dari kipang 

kacang sebesar Rp 6.556.624,6, kipang kacang beras ketan putih adalah Rp 

3.280.345,5 sedangkan keuntungan yang diperoleh dari kipang kacang beras 

ketan hitam sebesar Rp 471.076,9. Berdasarkan anlisis titik impas usaha 

kipang H.Anas pada periode April – Mei 2015, maka diperoleh kuantitas 

titik impas 351,0 dengan impas penjualan Rp 4.928.947,6 untuk produk 

kipang kacang, dan kuantitas titik impas 466,0 dengan impas penjualan Rp 

5.346.161,7 untuk produk kipang kacang beras ketan putih, serta impas 

kuantitas 193,0 dengan impas penjualan Rp 2.321.359,7 untuk produk 

kipang kacang beras ketan hitam. Pada saat penelitian usaha Kipang H.Anas 

sudah berproduksi diatas titik impas, dimana total pendapatan penjualan 
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kipang kacang adalah Rp 27.482.000,- , untuk total pendapatan penjualan 

kipang kacang beras ketan putih sebesar Rp 10.584.000,- , serta untuk total 

pendapatan penjualan kipang kacang beras ketan hitam sebesar Rp 

12.228.000,-. 

  

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, disarankan kepada 

pemilik usaha Kipang H.Anas hal – hal sebagai berikut: 

1. Dari aspek pemasaran, usaha kipang H.Anas diharapkan membuat label yang 

lebih baik dengan mencantumkan komposisi produk, batas kadarluarsa dan 

berat bersih produk. Ini bertujuan agar konsumen mengetahui spesifikasi 

produk yang mereka beli. Agar usaha dapat berkembang, hendaknya 

pendistribusian produk lebih diperluas yaitu dengan meningkatkan kerjasama 

dengan toko oleh – oleh dan makanan yang ada dikota Padang. 

2. Dari aspek keuangan, usaha kipang H.Anas diharapkan mampu melakukan 

pencatatan laporan keuangan yang baik dan lebih rinci terkait biaya-biaya 

yang dikeluarkan selama proses produksi dan juga terkait pendapatan yang 

diperoleh serta sebaiknya perusahaan dapat melakukan pencatatan laporan 

keuangan dengan menggunakan pencatatan akuntansi yang baik. Hal ini 

bertujuan untuk dapat melihat tingkat perkembangan dari usaha sehingga 

pihak usaha bisa melakukan perencanaan yang baik untuk kepentingan 

pengelolaan usaha saat ini dan masa yang akan datang. Selain itu diharapkan 

usaha ini mampu bertahan diatas impas penjualan dan kuantitas yang telah 

didapatkan dari hasil penelitian ini. 


