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BAB  V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan pada bab sebelumnya, penulis 

dapat menarik kesimpulan yaitu: 

1.  Perkiraan biaya-biaya yang direncanakan oleh UMKM Berkat sebagai modal 

kerja dalam kegiatan proses produksinya dengan total sebesar 

Rp.213.110.000. Biaya-biaya tersebut antara lain terdiri dari biaya tetap 

yaitu biaya mesin; peralatan; biaya penyusutan dan tenaga kerja tak 

langsung. Sedangkan biaya variabel terdiri dari biaya bahan baku dan bahan 

baku tambahan; biaya listrik; biaya PAM; biaya perawatan, biaya 

transportasi dan biaya tenaga kerja langsung. 

2. Berdasarkan penilaian kelayakan usaha UMKM Berkat selaku mitra binaan 

UPT Tekstil divisi produk pakaian jadi berdasarkan aspek keuangan yang 

telah dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

a. Melalui metode Payback Period, menghasilkan pengembalian modal 

pada masa operasi 3 tahun 2 bulan 27 hari yang berada pada masa 

operasi usaha selama 5 tahun. 

b. Melalui metode Net Present Value, bahwa untuk usaha ini diperoleh 

nilai (+) sebesar Rp.273.597.150  yang berarti investasi dapat dikatakan 

layak apabila hasil yang diperoleh bernilai (+) positif. 

c. Melalui metode Internal Rate of Return, didapatkan hasil bahwa berada 

pada tingkat suku bunga antara 37% dan 38% diperoleh lebih besar dari 

suku bunga sebelumnya yaitu 9 %. 

d. Melalui metode Profitability Index, didapatkan bahwa usaha ini nilai 

indeks keuntungan yang diperoleh diatas 1 yaitu 2,28 sehingga investasi 

ini dapat dikatakan layak. 

e. Melalui metode Break Even Point, diperoleh harga baju seragam 

sekolah menengah atas pada konveksi ini pada titik impas sebesar Rp. 

106.550 per stel dan Break Even Point produksi adalah 21 unit  
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f. Dari hasil perhitungan kriteria kelayakan menunjukan hasil sebagai 

berikut : 

 Payback Period < Umur Investasi 

 Net Present Value > 0 

 Internal Rate of Return > Bunga Pinjaman 

 Profitabilitu Indeks > 1 

Hasil penilaian menunjukan bahwa keempat metode penilaian kriteria 

usaha dinyatakan layak untuk dilaksanakan dan keuntungan yang 

diperoleh dapat membayar pinjaman ke bank setiap tahunnya. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah dijelaskan, maka penulis 

mempunyai beberapa saran, yaitu: 

1. UMKM Berkat sebaiknya mengajukan permohonan pinjaman pada bank untuk 

memenuhi biaya modal kerja sebesar Rp. 213.000.000. 

2. Sebaiknya meminjam dana modal kepada Bank Rakyat Indonesia dengan 

suku bunga pinjaman sebesar 9 % sebagai suku bunga pinjaman terendah yang 

ditawarkan dari semua bank dan UMKM Berkat  memberikan uang biaya 

kebersihan dari keuntungan yang diperoleh sebannyak 2% dari keuntungan 

sebagai biaya kebersihan kepada UPT Tekstil Palembang. 

3. Dari pokok pinjaman yang dipinjam Rp. 300.000.000 yang telah direncanakan 

UMKM Berkat harus dibayar selama 5 tahun sebesar 5.000.000 per bulan di tiap 

tahun ditambah dengan bunga pinjaman 9% atau setara 0,75% flat perbulan 

sebesar Rp.2.250.000. Total angsuran pinjaman kepada bank perbulannya adalah 

sebesar Rp. 7.250.000,- selama 5 tahun. 


