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B A B V I 


KESIMPULAN DAN SARAN 


6.1. Kesimpulan 

Berdasarkan saluruh hasil anal isis dan 

pembahasan yang telah diuraikan sabalumnya. maka dapat 

dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1. Siaya modal rata rata tertimbang C WACC ) studi 

ke1ayakan PT. Sari Hijau Mutiara tidak dinitung. Akan 

tetapi berdasarkan revisi yang dilakukan dalam 

penelitian ini. hasil perhitungan internal rate of 

ret ur n ( I RR ) menunj uk kan angk a 17. ZZ % yang 1 abi h 

basar dari biaya modal rata - rata tertimbang ( WACC ) 

yaitu sebesar 16,70 %. Hal ini berarti pabrik 

pangolahan kayu rnilik PT. Sari Hijau Mutiara ini layak., 

2. 	 Serdasar'kan analisis sensitivitas yang dilakukan pada 

bab sabelumnya. apabila tarjadi kanaikan biaya sebesar 

10 %, penurunan panjualan sebesar 10 % atau kombinasi 

dar i kedua - duanya akan membuat studi k.1 ayakan i ni 

tidak layak lagi. Hal ini karena internal rate of 

return ( IRR ) yang dihasilkan 1abih keeil dari biaya 

modal rata - rata tartimbang ( 15.70 % ). 

3. 	 Ditinjau dari penilaian aspek pasar. proyek pengo1ahan 

102 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI EVALUASI STUDI KELAYAKAN... I INDIARTO



103 


kayu dari PT. Sari Hijau Mut.iara layak unt.uk dibiayai. 

yang t.elahini karena berdasarkan klasifikasi 

di t.et.apkan sabel umnya. t.ot.al ni 1 ai yang didapat. dar i 

penilaian aspek pasar' st.udi kelayakan ini adalah 66. 

Sedangkan kriteria t.ot.al nilai dari st.udi kelayakan 

yang ideal dit.injau dari aspek pasar adalah 100. 

Hal 

4. Oi t.i nj au dar'i penilaian aspek keuangan, proyek 

pengolahan kayu dari PT. Sari Hijau Mut.iara layak 

dibiayai. Hal ini karena berdasarkan klasifikasi yang 

t.elah dit.et.apkan sebelumnya. t.ot.al nilai yang didapat. 

dari penilaian aspek keuangan st.udi kelayakan ini 

adalah 67.60. Sedangkan krit.eria t.ot.al nilai dari studi 

kelayakan yang ideal dit.injau dari aspek keuangan 

adalah 100. 

6. 	 Oi hi t. ung dar i 31 Desember 1991. per i ode pengembal i an 

proyek pengolahan kayu PT. Sari Hijau Mutiara adalah 

selama 4 t.ahun. 5 bulan dan 6 hari. 

6. 	 Dal am keadaao nor mal. pr oyek pengol ahan k ayu t.er sebut. 

diproyeksikan baru mendapat.kan laba bersih pada tahun 

1993 dan set.erusnya. Sedangkan arus kas ber-sih proyek 
, 

t.ersebut. diproyeksikan bernilai posit.if mulai t.ahun 

1991 dan set.erusnya. Int.ernal Rat.e of Return ( IRR ) 

dalam keadaan t.ersebut. adalah 17.2a H. 

7. 	 Oalam keadaan ~iaya naik 10 ~, proyek pengolahan kayu 

tersebut diproyeksikan baru mendapatkan laba bersih 
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