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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Setelah melakukan analisis terhadap rencana ekspansi CV Tan Cipta, yaitu 

membeli aktiva tetap baru, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut: 

1) Untuk menjalankan ekspansi yang telah direncanakan, perusahaan 

memerlukan dana investasi sebesar Rp 186.207.000,00. Seluruh dana 

ini digunakan untuk membeli aktiva tetap yang diperlukan untuk 

ekspansi perusahaan. 

2) Proyeksi arus kas operasional perusahaan jika melakukan ekspansi 

diperkirakan arus kas bersihnya akan mengalami kenaikan rata-ratanya 

20,4% per tahun. Arus kas diproyeksikan sebagai berikut : tahun 

pertama sebesar Rp 79.652.335,00, tahun kedua Rp 99.213.385,00, 

tahun ketiga Rp 119.365.735,00, tahun keempat Rp 141.432.320,00, 

tahun kelima Rp 167.190.908,00. 

3) Ekspansi perusahaan ini layak karena menurut perhitungan:  

a) Dengan metode Payback Periods apabila perusahaan menetapkan 

periode pengembalian investasi selama 5 tahun, maka rencana 

investasi perusahaan dapat diterima karena jangka waktu yang 
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diperlukan untuk menutup dana investasi yang telah dikeluarkan 

hanya 2 tahun 21 hari. 

b) Metode Net Present Value, dihasilkan NPV yang positif yaitu 

sebesar Rp 258.281.465,00. Karena Net Present Value yang 

dihasilkan bernilai positif, maka rencana investasi perusahaan 

dinilai layak untuk dijalankan. 

c) Metode Internal Rate of Return diperoleh hasil sebesar 48,85%. 

Rencana investasi perusahaan dinilai layak untuk dijalankan karena 

hasil perhitungan Internal Rate of Return lebih besar dari tingkat 

suku bunga. 

d) Metode Profitability Index menghasilkan PI sebesar 2,39. Dengan 

ini rencana investasi perusahaan dinilai layak karena hasil 

perhitungan Profitability Index lebih besar dari 1. 

 

5.2. Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas maka peneliti akan memberikan saran yang 

mungkin diperlukan bagi perusahaan, saran-saran tersebut adalah:  

1) Empat metode yang digunakan memberikan hasil yang menunjukan 

bahwa rencana investasi perusahaan layak untuk dijalankan. Selain 

memperhitungkan aspek keuangan, hendaknya perusahaan juga 

memperhitungkan aspek-aspek lain agar rencana investasi yang akan 

dilakukan dapat memberikan hasil yang maksimal. 
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2) Manajemen perusahaan perlu mengadakan evaluasi secara terus 

menerus terhadap proyek investasi yang telah dinilai layak untuk 

dijalankan. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya kekeliruan 

dalam pelaksanaan keputusan yang telah dilakukan, sehingga jika 

terjadi kekeliruan dapat segera diatasi dan kerugian perusahaan dapat 

dihindari. 

3) Memberikan pelatihan kerja terhadap karyawan baru maupun 

karyawan lama. Hal ini dilakukan agar kinerja perusahaan dapat efektif 

dan efisien. 


