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BAB V 

PENUTU 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Analisis terhadap aspek pasar yang dinilai dari metode peralaman maka dapat 

dikatakan bahwa investasi tersebut layak untuk dilaksanakan karena penjualan 

buku yang dilakukan oleh CV. Pakar 99 dari tahun ke tahun selalu mengalami 

peningkatan tahun pertama 13%, kedua 9,4%, ketiga 8,6%, keempat 8%, 

kelima 7,3%, keenam 6,8%, ketujuh 6,4%, kedelapan 6%, kesembilan 5,7%, 

kesepuluh 5,4% yang dimana memberikan dampak yang baik bagi perusahaan 

kedepannya.  

2. Analisis  aspek  teknis  dengan pendekatan kualitatif menghasilkan  strategi 

produksi untuk menghasilkan buku yang berkualitas berdasarkan bahan baku 

dan proses pembuatanya, pemilihan teknologi diperoleh mesin laminasi yang 

dinilai bagus berdasarkan Laminating speed, Power supply, Dimension, serta 

weight, lay out produk, terjadinya proses produksi secara berurutan. Dengan 

adanya panduan teknis ini maka investasi layak untuk dijalankan. 

3. Analisis  aspek  sosial dan ekonomi menunjukan adanya manfaat sosial-

ekonomi bagi masyarakat maupun perusahaan. Terjadi penyerapan tenaga 
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kerja, adanya distribusi nilai tambah terhadap perusahaan,  peningkatan 

kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar perusahaan, serta penghematan 

biaya transportasi yang dulunya dipakai ke patner. Maka dengan rekomendasi 

yang ada untuk memiliki mesin cetak laminasi sendiri dapat disimpulkan 

bahwa investasi ini layak dijalankan. 

4. Berdasarkan hasil perhitungan terhadap aspek keuangan dengan menggunakan 

metode Payback Period (PP) (1,085 < 10), metode Avarage Rate of Return 

(ARR) (127,3 % > 12,75 %), metode Net Present Value (NPV) 

(1.630.676.009,1 > 0), metode Internal Rate of Return (IRR) (58,35 % < 

12,75%) metode Profitability Index (PI) (6,57 >1), metode Tingkat 

Pengembalian Internal yang Dimodifikasi (MIRR) (39,59 % > 12,75 %), 

dapat diketahui bahwa investasi penambahan mesin laminasi baru layak untuk 

dilaksanakan. 

5.2 Saran 

Setelah diuraikan dari beberapa kesimpulan diatas tersebut, maka perlu 

dikemukakan beberapa saran yang berhubungan dengan investasi yang mungkin 

dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan di masa yang 

akan datang. 

Adapun saran-saran yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Perusahaan 

Hasil perhitungan analisis kelayakan investasi menunjukkan bahwa investasi 

penambahan mesin laminasi mendatangkan keuntungan, dengan demikian 
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usulan investasi penambahan tersebut dapat diterima dan layak untuk 

dilaksanakan guna kelancaran kegiatan operasional perusahaan di masa yang 

akan datang. 

2. Bagi Investor 

Sebaiknya investor dalam menginvestasikan dananya pada suatu proyek 

mempertimbangkan dengan cermat apakah proyek tersebut benar-benar layak 

atau tidak untuk dilaksanakan, karena dengan begitu resiko kerugian yang 

akan diderita oleh investor tersebut akan semakin kecil. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Melihat mesin merupakan bagian terpenting dalam proses produksi bagi 

peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian yang sama diharapkan 

bisa memperoleh hasil yang lebih akurat. Mengingat masih banyak aspek 

studi kelayakan yang bisa digunakan sebagai penentu layak atau tidaknya 

suatu investasi.  

 


