
BAB 7 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

7.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Perancangan mobil makanan yang dapat memberikan kenyamanan 

bagi pihak penjual adalah penjual memasak dan menata makanan 

dengan posisi duduk serta perancangan dimensi fasilitas fisik yang 

sesuai dengan dimensi tubuh penjual. 

2. Perancangan mobil makanan yang dapat memberikan kenyamanan 

bagi pihak konsumen adalah perancangan dimensi fasilitas fisik yang 

sesuai dengan dimensi tubuh konsumen. 

3. Usulan dalam merancang mobil makanan agar penjual tidak merasa 

kesulitan pada waktu pindah berjualan ke tempat lain diantaranya 

adalah :  

- Penjual memasak dan menata makanan di dalam mobil makanan 

sehingga tidak perlu membereskan peralatan masak, seperti 

kompor yang telah digunakan. 

- Dirancang meja makan konsumen yang dapat dilipat pada bagian 

sisi box mobil, sehingga tidak perlu repot membereskan meja yang 

telah digunakan konsumen. 

- Dirancang kursi konsumen yang dapat dilipat sehingga kursi 

konsumen tersebut dapat disimpan di dalam mobil box apabila 

pindah berjualan ke tempat lain. 

4. Usulan mengatasi kesulitan mendapatkan air bersih untuk mencuci 

peralatan-peralatan makan yang telah dipakai oleh konsumen adalah 

dengan menggunakan peralatan makan yang sekali pakai dan langsung 
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dibuang. Selain praktis, keuntungan lain yang didapat adalah peralatan 

makan terhindar dari berbagai jenis kuman. 

5. Usulan dalam merancang mobil makanan agar uap pada waktu 

memasak tidak ke arah konsumen adalah penjual memasak di dalam 

mobil dan kompor diletakkan dekat dengan jendela sehingga asap yang 

dihasilkan langsung keluar melalui jendela. 

6. Usulan dalam merancang mobil makanan agar konsumen tidak 

kehujanan maupun kepanasan adalah diberikannya peneduh pada 

bagian sisi box mobil. 

7. Usulan untuk pengaturan tata letak peralatan dan fasilitas dalam mobil 

makanan dilihat dari segi ergonomi yaitu seperti usulan tata letak pada 

alternatif A. 

8. Usulan untuk pencegahan dan penanggulangan kecelakaan yang 

mungkin terjadi di mobil makanan adalah dilakukan pengecekan rutin 

terhadap peralatan-peralatan yang mungkin dapat menyebabkan 

kebakaran, menyediakan tabung pemadam kebakaran dalam mobil dan 

dilakukan pelatihan untuk penggunaan tabung pemadam kebakaran 

tersebut kepada penjual di mobil makanan. 

 

7.2 Saran 

1. Pemilik Bakmi Ayam Anugerah sebaiknya mempertimbangkan untuk 

menerapkan usulan yang diberikan pada penelitian ini guna 

meningkatkan kenyamanan para penggunanya. 

2. Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya dilakukan perhitungan biaya. 

 
 
 


