
BAB 7

KESIMPULAN DAN SARAN

Setelah  tahap  perancangan  selesai  maka  pada  bab  ini  akan  dibahas 

kesimpulan dari semua analisis yang telah dibuat serta saran yang akan diberikan 

kepada restoran tersebut.

7.1 Kesimpulan

Berdasarkan  hasil  pengolahan  data,  dan  analisa  data  terhadap 

mobil  box L200  untuk  dirancang  sebagai  mobil  khusus  untuk  menjual 

steak, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Koki  memiliki  kemudahan  saat  menyiapkan  makanan  di  dalam 

mobil.  Hal  tersebut  dikarenakan  koki  yang  beraktifitas  dengan 

posisi duduk di dalam mobil  dengan menggunakan fasilitas fisik 

yang dirancang yang sesuai dengan dimensi tubuh koki.

2. Perancangan  mobil  khusus  menjual  steak  ini  memberikan 

kenyamanan  bagi  penjual  dan  pelanggan  karena  perancangan 

fasilitas  fisiknya  sesuai  dengan  dimensi  tubuh  penjual  dan 

konsumen.

3. Perancangan mobil khusus menjual steak ini memiliki kemudahan 

bagi  penjual  karena fasilitas  fisik  yang  dirancang sesuai  dengan 

dimensi  tubuh  penjual  dan  beberapa  fasilitas  fisik  dirancang 

dengan memiliki kemudahan untuk disimpan dan dibawa sehingga 

memudahkan penjual dalam membereskan beberapa fasilitas fisik 

yang berada di luar mobil saat berjualan. 

4. Cara  mengatasi  dalam  mencuci  peralatan  makan  yang  telah 

digunakan oleh pelanggan adalah perancangan tempat cuci piring. 

Tempat  cuci piring yang dirancang dapat menampung air  bersih 

sebanyak 83 liter sehingga dapat mencuci piring sekitar 40 piring. 
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Perancangan tempat cuci piring ini sesuai  dengan dimensi tubuh 

penjual.

5. Tata letak fasilitas fisik pada mobil khusus menjual steak pada saat 

berjualan dibagi menjadi dua, yaitu :

 Fasilitas fisik seperti meja penyimpanan saos dan minuman, 

lemari, dan laci berada di dalam mobil karena adanya koki 

yang  beraktifitas  di  dalam  mobil  yang  menyiapkan 

makanan.

 Fasilitas fisik seperti kursi dan meja pelanggan berada di sisi 

luar mobil. Untuk panggangan steak dan tempat cuci piring 

juga berada di luar  mobil.  Hal tersebut  agar memudahkan 

penjual untuk beraktifitas.

6. Faktor keselamatan dan kecelakaan kerja pada perancangan mobil 

berjualan  tersebut  terdapat  satu  bahaya  kebakaran.  Akan  tetapi 

dapat dicegah dengan penyediaan alat pemadam kebakaran. Alat 

pemadam kebakaran tersebut diletakkan di bagian kemudi. Adapun 

pemberitahuan bahaya kebakaran pada pegawai yang bekerja pada 

mobil khusus untuk menjual steak ini.

7.2 Saran

o Pemilik  dapat  mempertimbangkan  usulan  perancangan  mobil 

khusus berjualan steak karena telah dianalisis kenyamanan, efektif 

dalam penempatan fasilitas fisik, dan aman dalam penggunaannya.

o Usulan perancangan dan penempatan alat penunjang keamanan di 

dalam mobil khusus berjualan  steak ini dapat dijadikan masukan 

dalam pembuatan  mobil  khusus  berjualan  steak ini,  agar  upaya 

penanggulangan  kesehatan  dan  keselamatan  kerja  dalam  mobil 

dapat terpenuhi.

o Untuk penelitian selanjutnya, dapat diperhitungkan faktor biaya.
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