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BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengolahan data dan analisa yang telah dilakukan, maka ada beberapa
kesimpulan yang dapat ditarik diantaranya adalah sebagai berikut :
1. Pada aspek pasar dapat dinyatakan layak dengan permintaan pasar yang lebih
signifikan dibandingkan pada bulan – bulan sebelumnya.
2. Pada aspek teknis dan produksi dapat dinyatakan layak CV. Jaya Utama Mandiri
dapat memenuhi kebutuhan permintaan pasar dengan kapasitas produksi reguler
sebanyak 58.200 pcs ditambah dengan kapasitas lembur 6.402 pcs.
3. Pada aspek manajemen dapat dinyatakan layak karena tidak terdapat karyawan
yang mengalami. Dalam mencari karyawan untuk CV. Jaya Utama Mandiri juga
tidak terlalu susah.
4. Pada aspek finansial diketahui nilai net present value sebesar Rp. 20.971.578,00
> 0 berarti investasi layak dilanjutkan dan internal rate of return sebesar 15,79%
> 15% dan investasi layak untuk dilanjutkan karena nilai internal rate of return >
MARR.
5. Analisis sensitifitas pecapaian volume penjualan dilakukan proses analisis
sensitifitas diketahui hasilnya adalah layak jika volume penjualan turun ≤ 3,23%
agar investasi layak untuk dilanjutkan. Rencana volume penjualan awal sebesar
64.062 dan 58.200 unit hanya boleh turun maksimal menjadi 61.995 dan 56.332
unit. Persentase pencapaian harga jual layak jika nilai penurunan harga jual ≤
3,24% yang semula harga jual produk seharga Rp. 5.000,00 dan toleransi
penurunan maksimal menjadi Rp. 4.838,00 jika invenstasi ingin investasi layak
untuk dilanjutkan. Dalam analisis persentase volume penjualan dan harga jual
diketahui bahwa persentase pencapaian harga jual layak jika nilai harga jual turun
≤ 3,23% yang semula harga jual produk seharga Rp. 5.000,00 dan toleransi
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penurunan maksimal menjadi Rp. 4.838,00 jika invenstasi ingin investasi layak
untuk dilanjutkan.

6.2

Saran

Untuk pengembangan perusahaan dan agar produktivitas bisa lebih meningkat ini ada
beberapa hal yang ini Penulis sarankan kepada CV. Jaya Utama Mandiri yaitu sebagai
berikut :
1. Perlunya ditingkatkan keahlian dari karyawan yang berhubungan dari produksi
agar dapat memproduksi semakin banyak di setiap mesin yang digunakan dengan
cara dilakukan pelatihan sebelum menjadi karyawan serta karyawan sebaiknya
diberikan fasilitas yang lebih sehingga karyawan loyal terhadap perusahaan dan
tidak berpikir untuk keluar dari CV. Jaya Utama Mandiri.
2. Peningkatan penggunaan mesin yang sudah ada sehingga produktivitas lebih
meningkat dan keinginan konsumen dapat terpenuhi sehingga konsumen tidak lari
ke pesaing. Peningkatan pada pemasaran produk sehingga produksi jas hujan
plastik semakin meningkat dan tidak perlu dilakukan penjualan produk lain untuk
melindungi perusahaan dari hal – hal yang tidak diinginkan.

