
KESIMPULAN DAN SARAN

Keslmpulan

- Sesuai dengan survey penulis, rencana investasi pendi - 

rian P.T. Indokalmo Surabaya membutuhkan dana sebesar 
Rp. 1.091.003.146,7, yaitu modal tetap sebesar
Rp. 609.509.021,-, dan modal kerja sebesar Rp.481.494.125,-

- Rencana investasi tersebut dapat diterima karena memenuhi 

persyaratan ditinjau dari aspek pemasaran, aspek teknik 

maupun aspek finansial.
- Berdasrkan metoda penilaian investasi yang dipergunakan, 
maka rencana investasi tersebut akan menghasilkan :

- Payback period selama'2 tahun.

- Average of return on total outlay sebesar 28,7
■ Average rate of return on average outlay sebesar
57,4 %.

- Net present value sebesar Rp. 701.221.503,-
- Internal rate of return sebesar 48,35 %•

Dengan demikian rencana investasi tersebut cukup feasi
ble dan dapat diterima,

- Walaupun rencana investasi feasible dan dapat diterima, 

namun tidak terlepas dari adanya resiko.

Berdasarkan anallsa resiko yang telah dibuat maka dapat 

diketahui bahwa rencana investasi tersebut sangat peka
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terhadap penurunan harga Jual, kenaikkan biaya operasi 
dan penurunan jumlah penjualan,

Saran

- Karena rencana investasi pendirian pabrik wire harness 

dan battery cable tersebut menyangkut pengeluaran dana 

yang tidak sedikit jumlahnya dan karena proyek yang di
rencanakan sangat peka terhadap penurunan harga jual - 
dan kenaikkan biaya operasi, maka hendaknya disusun su
atu anggaran yang cermat yang dapat dikendalikan secara 

efektip, dalam arti menghindari kebocoran-kebocoran 

anggaran atau pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu,

- Setelah pabrik wire harness dan battery cable yang di - 
renoanakan beroperasi maka diharapkan pimpinan beserta 

para karyawan senantiasa mampu meningkatkan efisiensi 

supaya dapat mempertahankan biaya produksi, sehingga 
harga pokok tidak meningkat,

- Karena pemasaran hasil produksi sangat tergantung pada 
perusahaan perakit kendaraan yang akan menampung hasil 
produksi dari P.T. Indokalmo, maka harus dijaga jahgan 
sampai kehilangan kontrak, karena kontrak itu merupakan 

satu-satunya sumber perusahaan, Untuk itu diharapkan - 
perusahaan tetap menjaga adanya hubungan yang baik de - 
ngan semua pihak,

- Diharapkan perusahaan dapat.mempertahankan kwalitas 

yang baik agar tidak kehilangan pemasaran dimasa depan.
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