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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 Berdasarkan penjelasan tentang uraian-uraian dan analisis pada bab 

sebelumnya, maka penulis akan menarik kesimpulan dan mencoba memberikan 

saran kepada PT Sumber Alfaria Trijaya, Tbk. dan orang yang akan menjalin 

kerjasama bisnis waralaba untuk membuka toko alfamart. 

 

5.1 KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis kualitatif dan pembahasan yang telah 

diuraikan pada bab-bab sebelumnya dengan menggunakan analisis deskriptif 

kualitatif, dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Prosedur pembukaan gerai toko baru alfamart ada 6 prosedur yang harus 

diikuti oleh calon terwaralaba untuk dapat membuka toko alfamart yaitu 

presentasi awal, survey lokasi, pengukuran dan evaluasi proyek, presentasi 

proposal, kesepakatan waralaba dan pembukaan gerai. Namun, dalam 

prosedur pembukaan toko alfamart ini banyak calon terwaralaba yang 

sudah mengajukan usulan lokasi yang belum memenuhi ketentuan dan 

syarat-syarat dari PT Sumber Alfaria Trijaya, Tbk. tidak dapat 

melanjutkan ke prosedur selanjutnya sehingga menghambat calon 

terwaralaba untuk membuka toko alfamart. 

2. Bagi calon terwaralaba yang sudah memiliki lokasi dan sudah disurvey 

oleh team location dari PT Sumber Alfaria Trijaya, Tbk. yang sudah 

memenuhi ketentuan dan syarat-syarat dari PT Sumber Alfaria Trijaya, 

Tbk. dan siap untuk melanjutkan ke prosedur selanjutnya sampai dengan 

pembukaan toko alfamart (GO). Namun, bagi calon terwaralaba yang 

sudah memiliki lokasi yang susuai dengan ketentuan dan syarat-syarat dari 

PT Sumber Alfaria Trijaya, Tbk. memiliki kendala dalam dana investasi 

untuk pembiayaan pembukaan toko alfamart yang menyebabkan 

perusahaan tidak dapat memproses lokasi yang sudah memenuhi syarat 

dan ketentuan dari perusahaan untuk dibuka toko alfamart. 
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5.2 SARAN 

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis sampaikan, maka penulis 

akan memberikan saran yang dapat bermanfaat bagi perusahaan dan calon 

terwaralaba dalam menjalin kerjasama waralaba, adapun saran-saran yang 

penulis ajukan, yaitu sebagai berikut: 

1. Sebaiknya perusahaan memberikan ketentuan dan syarat-syarat yang harus 

dipenuhi untuk calon terwaralaba dalam usulan lokasi untuk pembukaan 

toko alfamart seperti, jumlah kepala keluarga dalam jarak 1 KM dari 

radius lokasi usulan lokasi, jumlah kendaraan dalam waktu 15 menit, dll., 

agar calon terwaralaba lebih mudah dan mengerti dalam pengajuan lokasi 

yang akan dibuka toko alfamart serta meminimalisir hambatan dalam 

pembukaan toko alfamart di PT Sumber Alfaria Trijaya, Tbk. 

2. Bagi calon terwaralaba yang sudah memiliki usulan lokasi yang sesuai 

dengan ketentuan dan syarat-syarat yang sudah ditetapkan oleh PT Sumber 

Alfaria Trijaya, Tbk. dan memiliki kendala dalam biaya dana investasi 

untuk pembiayaan pembukaan toko alfamart penulis memberikan saran 

untuk mengatasi masalah dana investasi tersebut yaitu calon terwaralaba 

dapat mengajukan kredit ke lembaga keuangan bank baik yang sudah 

menjalin kerjasama maupun belum dengan PT Sumber Alfaria Trijaya, 

Tbk. tetapi penulis lebih menyarankan untuk mengajukan kredit dengan 

bank yang sudah menjalin kerjasama dengan PT Sumber Alfaria Trijaya, 

Tbk. karena dalam pengajuan kredit akan diberikan surat rekomendasi 

sebagai syarat pendukung agar proses kredit lebih lancar. 

 


