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V. SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai

berikut :

1. Kegiatan pembuatan sirup dari bahan olahan jeruk kunci (Citrus Microcarpa)

yang dilakukan oleh CV. Mirrando ini dikatakan layak. Hal ini diperkuat

dengan analisis B/C ratio denngan nilai 1,11, NPV dengan nilai

40.356.131,50, IRR dengan nilai 27,88% (suku bunga bank 12%), dan PP

8,89. Usaha ini dikatakan layak karena melebihi kriteria kelayakan tapi usaha.

2. Hasil analisis sensitivitas pada usaha pembuatan sirup jeruk kunci yang

dilakukan oleh CV. Mirrando dapat disimpulkan bahwa usaha ini dapat

dikatakan tidak layak jika mengalami penurunan produksi sebesar 20%.

Sedangkan jika terjadi kenaikan harga buah jeruk kunci 10% dan harga gula

sebesar 10% usaha ini masih dikatakan layak. Sedangkan untuk kombinasi

dari ke 3 kemungkinan di atas masih layak jika harga buah jeruk naik 10%

bersamaan dengan kenaikan harga gula 10%. Untuk kemungkinanan harga

buah jeruk naik 10% bersamaan dengan produksi turun 20% perusahaan akan

mengalami kerugian dan akan terancam (tidak layak). Sama halnya dengan

kenaikan harga gula 10% bersamaan dengan penurunan jumlah produksi 20%

usaha ini akan menjadi tidak layak.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran yang dapat di

pertimbangkan, yaitu  :

1. Diharapkan CV. Mirrando dapat memperbaiki kelayakan dari bangunan

produksi sehingga dapat membuat bangunan produksi semakin modern.

2. Diharapkan CV. Mirrando dapat membuat kebun buah jeruk kunci sendiri

agar bisa mengurangi biaya pembelian buah jeruk kunci yang bisa berubah

lebih mahal ke depannya.
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3. Semoga CV. Mirrando dapat melakukan kerjasama dengan pihak

pengiriman barang agar bisa mengirim barang ke luar daerah dan

mengembangkan pasar lebih luas lagi.

4. Untuk penelitian lanjutan diharapkan bisa menganalisis prospek

pengembangan bisnis, CV. Mirrando ini diharapkan akan berkembang

menjadi sebuah industri yang bisa mewujudkan visi dan misi nya.
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