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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 KESIMPULAN  

 Berdasarkan identifikasi dan pembahasan yang telah dilakukan, maka 

penulis menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut : 

Dalam merencanakan sebuah usaha baru, salah satu hal yang penting 

dalam sebuah penelitian adalah memperkirakan berapa dana awal yang 

dibutuhkan untuk mendirikan usaha tersebut. Dana awal tersebut perlu 

diketahui agar dapat menjadi dasar perhitungan di dalam penelitian 

menggunakan metode Capital Budgeting. Semakin cepat pengembalian dana 

awal tersebut maka akan sangat menguntungkan bagi pihak investor. Hal 

inilah yang dialami oleh UD. Saudara Tani dimana periode pengembalian 

dana awalnya relatif cepat. 

Disamping dana awal yang perlu untuk diketahui, hal lain yang juga 

sangat penting dalam pendirian sebuah usaha adalah arus kas masuk dan 

keluar agar dapat diketahui laba atau rugi yang akan dialami perusahaan. Di 

dalam rencana pendirian tempat usaha baru tersebut, UD. Saudara Tani 

mengalami profit setiap tahunnya yang dapat dilihat melalui perkiraan rugi 

laba tahun 2006 sampai 2010. Sedangkan untuk menilai kelayakan investasi 

tersebut dapat dilihat melalui perhitungan menggunakan teknik Capital 

Budgeting. Adapun kesimpulan dari hasil perhitungan tersebut adalah sebagai 

berikut : 
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• Payback Period 

Dari hasil perhitungan menggunakan metode Payback Period, 

diperoleh jangka waktu pengembalian investasi sebesar 2 tahun 1 

bulan 24 hari. Investasi ini layak untuk dilaksanakan karena syarat 

investasi diterima apabila payback period lebih kecil daripada payback 

period maksimum yang ditetapkan perusahaan. 

• Net Present Value (NPV) 

Perhitungan NPV dengan menggunakan tingkat bunga 12% 

menghasilkan NPV positif yaitu sebesar Rp. 649.568.289,-. Investasi 

ini layak untuk dilaksanakan karena syarat investasi diterima apabila 

NPV lebih besar dari atau sama dengan nol. 

• Internal Rate of Return (IRR) 

Dari hasil perhitungan dengan menggunakan IRR diperoleh hasil 

sebesar 37,37%. Investasi ini layak untuk dilaksanakan karena syarat 

investasi diterima apabila IRR lebih besar dari atau sama dengan 

tingkat pengembalian yang ditetapkan. 

• Provitability Index (PI) 

Hasil perhitungan dengan menggunakan Profitability Index adalah 

sebesar 1,7. Investasi ini layak untuk dilaksanakan karena syarat 

investasi diterima apabila PI lebih besar dari atau sama dengan 1. 
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Berdasarkan keempat perhitungan diatas maka dapat disimpulkan bahwa rencana 

UD. Saudara Tani untuk melakukan perluasan usaha adalah layak atau dapat 

diterima. 

 

5.2 SARAN 

Berdasarkan keterangan yang telah dikemukakan di atas, penulis mencoba 

memberikan saran yang diharapkan dapat memberi manfaat bagi perusahaan, 

yaitu : 

1. Setelah melakukan penilaian terhadap kelayakan suatu investasi, UD. 

Saudara Tani hendaknya menggunakan metode Capital Budgeting agar 

mempunyai gambaran yang jelas dalam menjalankan rencana perluasan 

usahanya . 

2. Dilihat dari estimasi perhitungan rugi laba, profit yang diperoleh dalam 5 

tahun tersebut menunjukkan angka yang relatif sama atau tudak 

mengalami perubahan yang jauh. Dalam hal ini penulis menyarankan agar 

perusahaan dapat mengelola keuangan perusahaannya agar diperoleh profit 

yang semakin menguntungkan. Misalnya dengan menekan biaya atau 

mengeluarkan biaya seefisien mungkin. 

 


