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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Dalam penelitian tentang analisis kelayakan usaha restorasi mobil antik ini, 

berdasarkan pada analisis dan pembahasan yang telah diuraikan maka terdapat 

beberapa hal yang dapat disimpulkan yaitu sebagai berikut: 

1. Kelayakan suatu job order layak untuk diterima karena Ditinjau dari

A. Aspek Teknis Bengkel restorasi ini sudah memiliki peralatan dan

perlelengkapan yang memadai dan proses restorasi yang sudah 

terjadwal serta dengan luas lahan yang cukup luas yaitu 400m2. 

B. Aspek Manajemen usaha ini sudah menjalankan manajemen yang 

baik, yaitu telah menjalankan pengorganisasian, pelaksanaan dan 

pengawasan untuk mencapai tujuan yang ditetakan dalam usaha 

tersebut. Dan juga tenaga kerja yang dibutuhkan tidaklah sulit untuk 

didapat.  

C. Aspek Keuangan, penilaian yang dilakukan dalam aspek ini, didapat 

bahwa suatu job order yang yang dilakukan dalam 1 tahun 

mendapatkan keuntungan Rp. 138.932.000, dengan begitu maka 

kegiatan job order restorasi mobil antik di CV G96 layak untuk di 

terima 

2. Berdasarkan penilaian yang telah dilakukan terhadap aspek keuangan

maka hasil kelayakan investasi yang didapat dengan beberapa metode

ialah Payback period, pengembalian modal ialah dalam kurun  waktu 6

bulan 28 hari. Profitability Index, berdasarkan metode tersebut maka dapat

diketahui profitability Index yang didapat P>1  yaitu 1.73. Net Present

Value, berdasarkan metode NPV hasil yang didapatkan adalah bernilai

positif yaitu bernilai Rp. 64.380.980.dan dalam analisis investasi untuk

masa yang akan datang dilakukan dengan metode Internal Rate of Return,

analisis ini dilakukan dengan coba-coba trial dan eror dengan DF 15 % &

20%  dengan nilai IRR yang didapat adalah 63,1 % dimana nilai ini lebih
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besar dibandingkan tingkat suku bunga yang digunakan. Maka investasi 

yang ditanamkan pada usaha ini dinyatakan layak karena dapat 

memberikan keuntungan, dimasa dekarang maupun dimasa yang akan 

datang.  

 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas dan analisa aspek kelayakan yang telah 

dijalankan maka proses atau kegiatan usaha restorasi mobil antik disarankan untuk 

tetap dijalankan dan pemilik usaha juga tetap harus selalu mengevaluasi usahanya 

agar terhindar dari hal-hal yang dapat merugikan usahanya. 
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