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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa 

perencanaan dan perancangan bisnis pelatihan jasa kompetensi laboratorium 

dengan menggunakan sistem informasi manajemen yaitu sebagai berikut : 

1. Perencanaan bisnis jasa pelatihan kompetensi laboratorium meliputi 

ringkasan eksekutif, gambaran perusahaan, analisis strategi dan lingkungan, 

analisis jasa dengan merancang konsep jasa yang strategis, analisis dan 

rencana pemasaran, rencana manajemen dan organisasi, rencana kerjasama 

bisnis, rencana keuangan dan analisis kelayakan usaha . Hasil analisis 

kelayakan usaha menyatakan bahwa bisnis jasa pelatihan dan sertifikasi 

kompetensi laboratorium ini layak untuk dijalankan 

2. Rancangan jasa pelatihan dan sertifkasi kompetensi laboratorium yaitu 

berdasarkan tahap informasi untuk menghasilkan informasi kebutuhan 

pelanggan, tahap kreatid dengan membuat 3 alternatif sistem jasa, tahap 

analisa untuk mengidentifikasi kelabihan dan kekurang alternatif sistem 

jasa, tahap pengembangan dengan memilih  alternatif 3 untuk dibuat 

tampilan persentasi 

3. Sistem informasi manajemen yang dirancang adalah dalam bentuk website 

dan aplikasi mobile. Pada aplikasi website menyediakan layanan 
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pengunduhan sertifkat pelatihan dan kompetensi, pilihan materi pelatihan 

dan sertifikasi kompetensi laboratorium, galeri, informasi profil narasumber 

dan asesor uji kompetensi, akun untuk mengelola peserta pelatihan. Pada 

aplikasi mobile menyediakan layanan tambahan yaitu media tanya jawab 

dengan narasumber, peserta lain dan panitia pelatihan. 

 

5.2 Saran 

1. Bagi peneliti lebih lanjut 

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai sarana pelatihan intelektual, 

mengembangkan wawasan berpikir yang dilandasi pada konsep kreatifitas, inovasi 

dan perancangan produk. Serta meningkatan pemahaman di bidang kewirausahaan 

dalam memanfaatkan sebuah masalah untuk dijadikan peluang yang 

menguntungkan. 

2. Bagi Akademisi. 

Hasil penelitian ini akan memberikan sumbangan terhadap ilmu pengetahuan 

di bidang kewirausahaan. Dalam proses pemecahan masalah, serta pemanfaatan 

kreatifitas dan inovasi dalam menciptakan suatu peluang bisnis. 

3. Konsumen 

Jasa yang dihasilkan menjadi alternatif baru bagi para konsumen yang 

membutuhkan bisnis pelatihan kompetensi laboratorium dengan sistem informasi 

manajemen yang efektif. Terutama bagi konsumen yang mengharapkan 

pemanfaatan teknologi untuk mengefektifkan sistem manajemen laboratorium.  
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4. Investor 

Investor dapat berinvestasi dalam bisnis ini karena hasil analisa kelayakan 

bisnis ini dinyatakan layak. Investor dapat menghasilkan keuntungan yang besar 

dari jasa yang dihasilkan. 

5. Pemerintah 

Pemerintah dapat mendukung dan membuat kebijakan yang mendukung 

terhadap jasa pelatihan kompetensi laboratorium yang komprehensif dengan sistem 

informasi manajemen yang efektif. Mendukung sertifikasi kompetensi analis kimia 

untuk dapat bersaing dengan tenaga kerja asing dengan meningkatkan kualitas 

kompetensinya. 


