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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada 

bab empat, maka dapat diambil kesimpulan sebagaiberikut : 

1. Rencana investasi yang akan dilakukan oleh PT. Pelabuhan Indonesia IV 

(Persero) Cabang Terminal Petikemas Makassar adalah melakukan pengadaan 

transtainer bekas di daerah Makassar. Sumber dana untuk pembiayaan investasi 

berasal dari modal sendiriya itu sebesar Rp.7.118.166.098. Investasi ini akan 

dihitung mulai tahun 2014 sampai dengan 2025 (selama 12 tahun sesuai dengan 

umur asset) 

2. Hasil perhitungan nilai payback period yang dilakukan oleh perusahaan 

menunjukkan bahwa waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan investasi 

selama 3 tahun, waktu tersebut lebih singkat dari waktu yang telah ditentukan 

perusahaan selama 12 tahun. Sementaraitu, dengan tingkat diskontosebesar 12% 

yang telah ditetapkan perusahaan ternyata nilai IRR lebih besar dibandingkan 

tingkat diskonto, yaitu sebesar 43,3% > 12%. Lalu hasil perhitungan net present 

value dinilai menguntungkan karena hasil NPV bernilai positif yaitu Rp. 

27.887.367.692, demikian pula dengan profitability index diperoleh hasil lebih 

besar dari satu yaitu 4.90, artinya perusahan layak untuk melaksanakan rencana 

investasi aset tetap berupa penambahan satu unit transtainer karena berdasarkan 

teknik perhitungan capital budgeting investasi tersebut menguntungkan pihak 

perusahaan. 

3. Penelitian investasi dengan menggunakan analisis Capital Budgeting dalam 

menentukan layak tidaknya rencana ekspansi yang akan dilakukan perusahaanya 

itu payback period selama 2 tahun, 7 bulan, 16 hari, lebih cepatdari yang 

ditentukan perusahaan yaitu 12 tahun, NPV menunjukkan angka positif dengan 
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discount rate yang telah ditetapkan perusahaan sebesar 12% yaitu 

Rp.10.981.990.552, IRR berkisar pada discount rate 42,55% nilai ini diperoleh 

dengan cara interpolasi antara discount rate 12% dan 44%, Profitability Index 

(PI) menunjukkan nilai lebih besar dari 1 yaitu 2,54. Berdasarkan perhitungan 

dengan menggunakan metode payback period, net present value (NPV), internal 

rate of return (IRR), dan profitability index, investasi ekspansi yang akan 

dilakukanoleh PT. Pelindo IV (Persero) CabangTeriminalPetikemas Makassar 

dalam pengadaan 1 unit transtainer ini layak untuk dilaksanakan. 

4. Dengan menggunakan analisis sensitivitas dalam menentukan layak tidaknya 

rencana investasi yang akan dilakukan perusahaan yaitu sebagai berikut: 

a. KondisiOptimis 

1) PeningkatanPendapatan 

Bila pada masa mendatang terjadi peningkatan pendapatan 5%, maka 

payback period menjadi lebih pendek dari kondisi yang diharapkan yaitu 2 

tahun, 5 bulan 8 hari. NPV meningkat menjadi Rp.12.492.665.032, IRR 

meningkat menjadi 45,70% dan PI meningkat menjadi 2,76. 

2) PenurunanBebanOperasi 

Bila pada masa mendatang terjadi penurunan beban operasi 5%, maka 

payback period menjadi lebih pendek yaitu 2 tahun, 6 bulan 15 hari dari 

kondisi yang diharapkan, NPV meningkat Rp.11.628.714.158 IRR 

meningkat menjadi 43,79% dan PI meningkat menjadi 2,63. 

b. KondisiPesimis 

1) PenurunanPendapatan 

Bila pada masa mendatang terjadi penurunan penjualan 5%, maka 

payback period menjadi lebih panjang yaitu 2 tahun, 10 bulan, 6 hari dari 

kondisi yang diharapkan, NPV menurun menjadi Rp.9.471.316.073 IRR 

menurun menjadi 39,26% dan PI menurun menjadi2,33. 
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2) KenaikanBebanOperasi 

Bila pada masa mendatang terjadi peningkatan beban operasi 5%, maka 

payback period menjadi lebih panjang yaitu 2 tahun, 8 bulan, 19 hari, 

NPV menurun menjadi Rp.10.335.266.946, IRR menurun menjadi 

40,78% dan PI menurunmenjadi 2,45.  

 

5.2 Saran 

 Berikut adalah beberapa saran sehubungan dengan penelitian dan pembahasan 

dari babempat yang penulis harapkan memberikan masukan bagi perusahaan : 

1. Dalam melakukan investasi diperlukan sebuah perhitungan yang tepat agar dapat 

menghindari kemungkinan kerugian seminimal mungkin. Hal ini dapat dilakukan 

dengan menggunakan metode capital budgeting. Sebagai perusahaan yang ingin 

mengetahui berapa lama modal yang perusahaan keluarkan dapat kembali, 

sebaiknya jangan menggunakan payback period saja sebagaimana kebanyakan 

yang dilakukan oleh banyak orang, karena cash flow pada payback period tidak 

memperhatikan time value of money. Maka dari itu sebaiknya perusahaan 

menggunakan perhitungan payback period sebagai tolok ukur berapa lama modal 

merekadapat kembali dan menggunakan metode capital budgeting lainnyaseperti 

NPV, IRR, dan PI sebagai bahan pertimbangan dalam melaksanakan investasi. 

2. Berdasarkan hasil dari Analisis Sensitivitas yang penulis lakukan, terlihat bahwa 

pendapatan dan beban operasi merupakan variabel yang sangat mempengaruhi 

hasil dari perhitungan analisis capital budgeting proyek investasi PT. Pelindo IV 

(Persero) Cabang Terminal Petikemas Makassar. Oleh seba itu perusahaan harus 

melakukan maintenance pada transtainer yang rutin agar kesiapan alat bekerja 

dapat menjamin target pencapaian pendapatan. Perusahaan harus menentukan 

prioritas dimana pembiayaan yang tidak diperlukan yang sifatnya selektif 

misalkan penghematan biaya bahan bakar, caranya dengan membuat standarisasi 

biaya bahan bakar untuk transtainer agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak 

tertentu yang dapat merugikan perusahaan.   
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3. PT. Pelindo IV (Persero) Cabang Terminal Petikemas Makassar sebaiknya lebih 

focus terhadap usaha peningkatan pendapatan, agar perusahaan lebih efektif 

menjamin tercapainya cash flow yang diharapkan di masa mendatang, 

sehinggaanalisis capital budgeting yang dilakukan saat ini bisatercapai, dan juga 

perusahaan harus lebih peka terhadap perubahan tariff pajak perusahaan yang 

ditetapkan oleh pemerintah agar investasi ini diharapkan layak untuk terus 

dilaksanakan. 


