
 

77                 Universitas Kristen Maranatha 
 

 BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN  

 

Kesimpulan  

 Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menilai kelayakan usulan 

investasi yang akan dilakukan perusahaan garmen PT.X dengan melakukan 

Analisis Capital Budgeting yang akan digunakan untuk mengukur perubahan 

kondisi yang mungkin terjadi terhadap layak atau tidak layaknya suatu investasi  

 Berdasarkan hasil perhitungan dan pembahasan yang telah dilakukan pada 

bab-bab sebelumnya , peneitian ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut : 

1. PT.X dalam melakukan penyusunan estimasi Cash Flow pada Proyek 

investasi garmen ini menggunakan laporan laba-rugi perusahaan secara 

keseluruhan. Terihat bahwa mulai tahun awal investasi yaitu 2005 sampai 

dengan 2012 , Cash Flow meningkat setiap tahunnya. Namun setelah 

tahun 2012 sampai akhir umur proyek, Cash Flow masih mengalami 

peningkatan. 

2. Untuk mengetahui kelayakan recana investasi PT.X, maka hasil dari 

perhitungan analisis Capital Budgeting adalah sebagi berikut :  

- Metode Net Present Value  

   Hasil perhitungan yang didapat adalah Rp24.379.528,10 dengan tingkat 

suku bunga 14 %. Syarat Net Present Value adalah  

1. NPV  lebih besar dari nol , maka usulan investasi diterima  

2. NPV  lebih kecil dari  nol, mka usulan investasi ditolak. 
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- Metode Internal Rate of Return 

Hasil perhitungan yang diperoleh adalah IRR = 12,39 %.dan tingkat 

pengembalian yang diharapkan oleh perusahaan adalah 10 % Maka 12,39 

% lebih besar dari 10 %, usulan investasi diterima Sedangkan syarat IRR 

adalah  

1. IRR lebih besar sama dengan tingkat pengembalian yang diisyaratkan (   

discount rate ),diterima  

2. IRR lebih kecil dari tingkat pengembalian yang diisyaratkan ( discount 

rate ) , ditolak 

             - Metode Payback Periode  

             Hasil perhitungan Payback Periode aadalah 3 tahun , 3 bulan, dan 19 hari  

             Kurang dari 5 tahun , usulan investasi diterima karena kurang dari waktu  

             yang diharapkan oleh perusahaan yaitu 5 tahun. 

             - Metode Profitability Indeks 

             Menurut Metode Profitability Indeks usulan investasi diterima karena  

             hasil perhitungan PI =1.04 lebih besar dari 1 

             - Discounted Payback Periode  

 Menurut metode Discounted Payback Periode usulan investasi diterima    

karena hasil dari perhitungan Discounted Payback Periode kurang darai 5 

tahun, waktu yang telah ditetapka oleh perusahaan. 
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Saran  

Berikut ini adalah bebrapa saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan 

penelitian yang dilakukan, dan diharapkan dapat memberi manfaat secara 

masukan antara lain : 

1. Perusahaan dapat melaksanankan proyek investasinya ini karena menurut 

metode Capital Budgeting usulan investasi sesuai dengan syarat yang telah 

ditentukan. 

2. Hasil penelitian ini dapat dijadikan pembanding dalam analisis serupa baik 

dalam industri yang sama maupu tidak, sehingga analisis kelayakan bisnis 

yang hendak dijalankan oleh pihak lain dapat bertambah kaya perspektif. 

serta dapat dijadikan sebagai panduan dan tambahan informasi bagi 

mereka yang tertarik melakukan penelitian mengenai analisis Capital 

Budgeting. 

3. Metode Capital Budgeting dapat dijadikan salah satu metode untuk 

menilai suatu usulan investasi di masa yang akan datang.  

 

 


