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ABSTRAK 

Di Indonesia kayu kehutanan mempunyai peluang usaha untuk berkembang khususnya pada bidang sector industri. Dimana sektor 
industry merupakan salah satu sector yang diharapkan peranannya dalam perluasan lapangan usaha dan kesempatan kerja serta 
mendorong kehidupan masyarakat yang dinamis. Tujuan dari penelitian ini untuk  menganalisis kelayakan finansial  usaha 
pembuatan meubeler pada UD Damai Sejahtera. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kasus dimana 
memberikan gambaran secara mendetail tentang latar belakang sifat dan karakteristik yang khas ataupun status individu. Variabel 
yang digunakan biaya investasi, biaya operasional, pemeliharaan, biaya pajak, pendapatan kotor dan pendapatan bersih. Dengan 
menghitung BCR, NPV dan IRR.Hasil penelitian dengan menggunakan NPV sebesar 211.937.415 rupiah ini berarti bahwa 
perusahaan tersebut masih menguntungkan hingga saat ini dilihat dari aspek finansialnya. Dengan menggunakan analisis IRR 
diperoleh tingkat pengembalian 38 persen, ini berarti bahwa perusahaan akan mendapatkan keuntungan jika berproduksi di bawah 
38 persen. Dan dengan menggunakan B/C ratio diperoleh hasil sebesar 1,03 ini berarti berada pada di atas ukuran layak dalam 
suatu perusahaan, maka usaha pembuatan mebel layak hingga saat ini dilhat dari asfek finansialnya. 

 

Kata kunci: Kelayakan, Finansial, Meubeler 

 
ABSTRACT 

 
Forestry woods has considerable opportunity of enterprise in industrial sector in which it is the sector with the role of expending labor 
force and encourage society to have dynamical life. This research is conducted to analyze financial feseability analysis of furniture 
manufacture on UD Damai Sejahtera. The method applied in this research is chase method in which it provides a detail picture of 
background and special characteristic or individual status. The variable used are investation fee, operational fee, the price of 
maintenance, tax and income by counting BCR, NPV, and IRR.The result of this research show that with Rp 211.937.415 NPV. 
Analized by IRR it can obtain 38% ratio if restitution. By applying B/C ratio it retain 1,03. From the result of this research it can be 
concluded that the furniture manufacture is beneficial. However, with small amount of NPV, IRR and BCR the furniture manufacture is 
less competitive due it the lack of good planning and management. 
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PENDAHULUAN 

Hutan Indonesia sebagian besar termasuk hutan tropik 
basah, dimana dalam hutan semacam ini ditemukan 
keanekaragaman jenis tumbuhan yang sangat besar. 
Banyak diantara jenis tersebut menghasilkan kayu bernilai 
niaga. Kayu yang bernilai niaga tersebut dimanfaatkan 
untuk berbagai macam fungsi salah satunya sebagai kayu 
pertukangan dan pembuatan mebel. Di Indonesia kayu 
kehutanan mempunyai peluang untuk berkembang, hal ini 
terlihat dari banyaknya para pengusaha membuka usaha 
mebel. Kegiatan ini dapat meningkatkan peran sektor 
kehutanan dalam pembangunan nasional, yang merupakan 
salah satu komoditi utama yang dapat menambah devisa 
negara ( Arissa, 2008). 

Sektor industri  merupakan salah satu sektor yang 
diharapkan peranannya dalam perluasan lapangan usaha 
dan kesempatan kerja serta mendorong kehidupan 
masyarakat yang dinamis dan memacu pembangunan 
daerah. 

Salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang bergerak dalam 
bidang industri adalah usaha mebel/furniture kayu.  
Furniture adalah istilah yang digunakan sebagai perabot 
rumah tangga  yang berfungsi sebagai tempat 
penyimpanan barang, tempat duduk, tempat tidur, tempat 
mengerjakan sesuatu dalam bentuk meja atau tempat 
menaruh barang dipermukaannya. 

Perusahaan UD Damai Sejahtera merupakan salah satu 
dari sekian perusahaan yang memproduksi mebel yang ada 
Di Kota Mataram. Usaha mebel pada UD Damai Sejahtera 
ini berdiri sejak tahun 2004. Dengan produk antara lain 
berupa: pintu, kusen, daun pintu, daun jendela, dipan, 
adapun peralatan sekolah dan rumah tangga diantaranya 
meja, bangku, lemari, rak piring serta berugak dan lain 
sebagainya. 

Tabel 1. Jumlah Produksi dan Jenis Pemesanan Mebel  
PadaUD Damai Sejahtera Dari Tahun 2011-2014 

No. 
Jenis 

Produksi 

Tahun 

 
2011 2012 2013 2014 

1 Kusen Pintu 261 380 326 241 
2 Kusen Jendela 203 363 246 242 
3 kusen siku-siku 74 110 90 62 
4 Kusen Ventilasi 28 18 32 18 
5 Daun Pintu 261 374 407 381 

6 Daun Jendela 540 605 478 463 

7 Pintu 150 113 47 54 
8 Dipan 4 1 1 4 
9 Berugak 8 16 22 24 
10 Meja 11 17 6 10 
11 Bangku 0 0 9 6 
12 Dingklik 15 0 0 6 

13 Papan Lis Plang 7 2 7 6 

14 Papan 0 11 3 10 
15 Loster 151 293 136 222 
16 Usuk 5 29 46 23 
17 Rak 1 3 4 0 
18 Lemari 1 3 8 9 

Sumber: Data Primer 

Dilihat dari tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa 
perkembangan jumlah produksi  UD Damai Sejahtera 
bersifat fluktuatif. Hal ini antara lain disebabkan oleh 
meningkatnya harga bahan baku sehingga biaya produksi 
meningkat yang pada akhirnya menyebabkan harga 
produksi mebel juga ikut meningkat. Produksi mebel pada 
UD Damai Sejahtera ini diproduksi tergantung dari jumlah 
dan jenis pesanan, karena itu banyak sedikitnya produksi 
mebel dari kayu ini tergantung dari banyak sedikitnya 
pesanan.  

Mengingat fenomena fluktuasi jumlah produksi pada usaha 
mebel kayu tersebut, maka peneliti merasa perlu untuk 
mengadakan penelitian dengan judul “Prospek Kelayakan 
Finansial Usaha Pembuatan meubeleur UD Damai 
Sejahtera”. 

METODOLOGI 

1. JenisPenelitian 

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini 
adalah penelitian deskriptif.Dimanapemecahan masalah 
melalui pengumpulan data, menyusun data, menganalisis 
data dari tahun2011 sampai dengan tahun 2015dan 
membuat asumsi-asumsi data dari tahun 2004 sampai 
dengan tahun 2010 dengan mengasumsikan data 2011, 
kemudian menarik kesimpulan dari data tersebut, apakah 
usaha pembuatan mebel dari kayu tersebut layak dari 
aspek finansialnya. 

2. LokasiPenelitian 

Lokasi penelitian ini adalah pada UD Damai Sejahtera dari 
bulan September sampai selesai. 

3. MetodePengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah metode kasus ( Nasir 2011). 
Sementara itu tujuan dari studi kasus adalah untuk 
memberikan gambaran secara mendetail tentang latar 
belakang, sifat-sifat karakteristik yang khas dari kasus 
ataupun status individu. 

4. TeknikPengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah: 
a. Wawancara yaitu mengadakan Tanya jawab secara  

langsung dengan pimpinan kantor dan para karyawan 
yang langsung menangani masalah pembuatan mebel 
pada UD Damai Sejahtera. 

b. Dokumenter yaitu cara pengambilan data yangdiperoleh  
 dari dokumen yang ada pada kantor atau instansi yang  
 terkait dengan penelitian. 
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5. Jenis Dan Sumber Data 

Dalam penelitian Ini jenis data yang dikumpulkan adalah 
data primer. Data primer adalah data yang diperoleh 
langsung dari responden dalam penelitian ini, meliputi: 
a. Jumlah mebel yang diproduksi 
b. Jumlah dan jenis biaya yang dikeluarkan  
c. Jumlah pendapatan  (benefit) yang diperoleh dari tahun  
2011 sampai dengan tahun 2015 

6. IdentifikasiVariabel 

Variable-variabel yang digunakan dalam penelitian ini 
diidentifikasikan sebagai berikut : 
a. Biaya meliputi: biaya investasi, biaya  
operasional, pemeliharaan dan biaya pajak. 
b. Manfaat meliputi: pendapatan kotor, pendapatan  
bersih. 
 

7. ProsedurAnalisis 

a. Analisis Benefit Cost of Ratio 

Net BCR merupakan perbandingan antara  
pendapatan (benefit) dibagi dengan biaya  
pengeluaran yang menunjukan tingkat efisiensi  
penggunaan modal. Rumus menghitung BCR  
berdasarkan Rangkuti (2012), yaitu :    

 

 

 

Keterangan :  

Bt = Penerimaan yang diperoleh pada tahun 
ke-t(Rp) 
Ct = Biaya yang dikeluarkan pada tahun  
ke-t (Rp) 

Kriteria : 

a. Apabila B/C> 1, maka uasaha mebel layak untuk  
dilanjutkan. 
b. Apabila  B/C  ≤ 1, maka usaha mebel tidak layak. 

b. Analisis Net Present Value (NPV) 

Net  Present value merupakan selisih nilai dari  
arus penerimaan (benefit) dengan arus biaya  
(cost).  

NPV = PV Penerimaan – PV Pengeluaran  

Rumus menghitung NPV berdasarkan Rangkuti  
(2012), yaitu : 

 

 

 

 

Keterangan : 

NPV= nilai bersih sekarang (Rp) 

Bt     = Manfaat (Benefit) yang diperoleh tahun  
ke-t (Rp) 

Ct= Biaya yang dikeluarkan pada setiap tahun  
ke-t (Rp) 

n   = Umur ekonomis  diasumsikan selama  
12 Tahun 

i = Tingkat suku bunga discount rate ( 7,5%)s 

t = Tahun investasi (t = 0, 1, 2, .....n) 

kriteria : 

a. Apabila NPV > 0, maka usaha mebel  
menguntungkan dan layak untuk dilanjutkan. 
b. Apabila NPV ≤ 0, maka usaha mebel ini tidak  
layak. 
 
3. Analisa Internal Rate Of Return 

Internal Rate of Returnmerupakan tingkat bunga  
yang menunjukan kemampuan UD Damai  
Sejahtera menghasilkan return atau keuntungan.  
Rumus menghitung IRR berdasarkan Rangkuti  
(2012), yaitu :  

 

 

 

 

Keterangan : 

i1= Tingkat bunga yang menghasilkan NPV1  

bernilai positif (38%) 
i2  = Tingkat bunga yang menghasilkan NPV2  

bernilai negative (39%) 

Untuk perhitungan IRR menggunakan Discount Rate (DR) 
= 7,5 % yaitu suku bunga bank yang berlaku saat ini. 

Kriteria : 

a. Apabila IRR> Discount Rate, maka usaha mebel  
menguntungkan dan layak untuk diteruskan. 
b. Apabila IRR < Discount Rate, maka usaha mebel 
tidak layak. 

PEMBAHASAN 

1. Gambaran Umum Perusahaan UD Damai Sejahtera 

Usaha UD Damai Sejahtera ini bergerak di bidang 
pembuatan meubel.Pada umumnya perusahaan ini 
memproduksi mebel sebagai produk utama seperti lemari, 
bangku dan meja untuk sekolah serta untuk rumah tangga 
seperti dipan, meja makan, lemari pakaian, rak piring, dan 

B/C Ratio = 
Ct

Bt
 

NPV=
 


 

n

t
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IRR= i1 + (i2 – i1) 21
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produk lainnya yaitu berugak dan dingklik, selain produk 
utama tersebut, perusahaan ini juga memroduksi pintu 
(pintu aluminium, pintu triplek, pintu minimalis), daun pintu, 
daun jendela, kusen (kusen jendela ,kusen pintu, dan 
kusen ventilasi), serta menjual bahan-bahan seperti papan, 
loster dan usuk. 

Jenis kayu yang digunakan diantaranya kayu jati dimana 
kayu ini lebih banyak digunakan untuk membuat lemari, 
pintu, dipan dan meja. Untuk jenis meubel seperti kusen, 
daun pintu, daun jendela, meja, berugak dan rak jenis kayu 
yang digunakan yaitu kayu mahoni, sonokeling, akasia, 
trembesi. Khusus untuk pembuatan berugak kayu yang 
umum digunakan adalah kayu nangka karena selain 
harganya terjangkau, kayu nangka juga mudah di dapat 
dan proses pembuatannya lebih mudah. 

Banyaknya tenaga kerja yang dapat diserap oleh 
perusahaan ini pada awalnya hanya 6 orang, seiring 
bertambahnya pemesanan dan permintaan dari konsumen 
maka bertambahlah menjadi sebanyak 10 orang.  Lamanya 
jam kerja adalah 8 jam perhari, mulai jam 08.00 WITA 
sampai dengan jam 17.00 WITA dengan jam istirahat 
selama 1 jam mulai dari jam 12.00 WITA sampai dengan 
jam 13.00 WITA dan tidak diperkenankan pulang pada jam 
istirahat karena makan siang dan kopi ditanggunng oleh 
perusahaan. 

2. Perhitungan Arus Pengeluaran Uang (Out Flow) 

Out flow merupakan aliran dana yang keluar atau biaya 
yang dikeluarkan pada usaha pembuatan mebel kayu. 
Dalam melakukan usaha atau kegiatan tentunya 
membutuhkan biaya agar usaha tersebut dapat berjalan. 
Arus pengeluaran uang untuk usaha ini meliputi: biaya 
investasi, biaya operasional, biaya administrasi, biaya pajak 
serta biaya lain-lain. 

Tabel 2 Total Investasi Yang Dikeluarkan Oleh UD Damai  
Sejahtera,T1 Tahun 2004 

Jenis Investasi Nilai Investasi (Rp) 

  Bangunan 48.000.000 
Peralatan Kerja 22.750.000 
Peralatan Kantor 3.535.000 
Kendaraan 75.000.000 

Jumlah 149.285.000 

Sumber : Data primer, diolah (2016) 

Biaya investasi yang dimaksud di sini adalah biaya yang 
dikeluarkan sejak mulainya usaha yaitu pada tahun 2004. 
Adapun biaya investasi yang paling besar dikeluarkan yakni 
untuk biaya investasi kendaraan sebesar 75.000.000 
rupiah,dimana kendaraan tersebut dibeli pada tahun ketiga. 
Biaya yang paling sedikit yakni untuk peralatan kantor 
sebesar 3.535.000 rupiah. Peralatan kerja sebesar 
22.750.000 rupiah, untuk perincian peralatan kantor dan 
peralatan kerja bisa dilihat pada lampiran. Selanjutnya 
untuk biaya investasi bangunan sebesar 48.000.0000 

rupiah terdiri dari kantor berupa bangunan permanen 
berukuran kecil serta gudang kerja dan penyimpanan 
berupa bangunan semi permanen. Bangunan gudang kerja 
dan penyimpanan sengaja didirakan berupa bangunan semi 
permanen karena lahan atau tempat berdirinya usaha 
merupakan lahan yang disewa pada orang lain. Selain itu 
tujuannya yakni untuk mengurangi biaya yang dikeluarkan.  

Tabel 3 Penyusutan Peralatan Kerja, Bangunan dan 
KendaraanUD Damai Sejahtera  

Sumber : Data primer, diolah (2016)  

Tabel di atas menunjukkan bahwa, besarnya penyusutan 
untuk peralatan kerja, bangunan dan kendaraan dalam 
setiap tahunnya tidak sama. Hal ini disebabkan karena 
pengeluaran dan kebutuhan dalam pembuatan meubel 
berbeda pada setiap tahunnya. Dalam perhitungan 
penyusutan pada penelitian ini, beberapa peralatan  tidak 
memiliki nilai sisa atau nilai sisa sama dengan nol karena 
tidak dapat memberikan manfaat contohnya peralatan 
kantor seperti meja, kursi, kalkulator dan lainnya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thn Kantor Gudang Angkutan 
M.Serkel 

Pemotong 

M.serkel 

pembelah 
M.Amplas M.Serut 

Mesin 

Propil 
Total 

2004 761.905 3.809.524 - 457.143 685.714 428.571 1.857.143 714.286 8.714.286 

2005 723.810 3.619.048 - 380.952 571.429 357.143 1.547.619 595.238 7.795.239 

2006 685.714 3.428.571 8.750.000 304.762 457.143 285.714 1.238.095 476.190 15.626.189 

2007 647.619 3.238.095 8.166.667 228.571 342.857 214.286 928.571 357.143 14.123.809 

2008 609.524 3.047.619 7.583.333 152.381 228.571 142.857 619.048 238.095 12.621.428 

2009 571.429 2.857.143 7.000.000 76.190 114.286 71.429 309.524 119.048 11.119.049 

2010 533.333 2.666.667 6.416.667 857.143 714.286 1.142.857 3.142.857 1.428.571 16.902.381 

2011 495.238 2.476.190 5.883.333 714.286 595.238 952.381 2.619.048 1.190.476 14.926.190 

2012 457.143 2.285.714 5.250.000 571.429 476.190 761.905 2.095.238 952.381 12.850.000 

2013 419.048 2.095.238 4.666.667 428.571 357.143 571.429 1.571.429 714.286 10.823.811 

2014 380.952 1.904.762 4.083.333 285.714 238.095 380.952 1.047.619 476.190 8.797.617 

2015 304.762 1.714.286 3.500.000 142.857 119.048 190.476 523.810 238.095 6.733.334 

jumlah 
        

141.033.333 
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Tabel 4 Biaya operasional Yang Dikeluarkan Oleh UD 
Damai Sejahtera  

Biaya 

operasional 
2011 2012 2013 2014 2015 

Biaya Administrasi     

kertas HVS 540.000 580.000 640.000 704.000 770.000 

Nota 600.000 600.000 600.000 750.000 750.000 

Biaya 

Sewa 
6.500.000 6.500.000 6.500.000 6.500.000 6.500.000 

Biaya 

Telepon 
1.800.000 2.160.000 2.340.000 2.880.000 3.600.000 

Biaya 

Listrik 
7.200.000 10.800.000 10.200.000 11.400.000 13.200.000 

Biaya Gaji 234.706.000 330.917.000 330.140.000 331.236.000 374.666.000 

Biaya 

Bahan 

Baku 

363.400.000 491.438.500 480.596.000 519.214.000 581.452.500 

Biaya 

Pajak 
240.000 240.000 240.000 240.000 240.000 

Biaya Pemeliharaan 
    

Service 

Mesin 
5.700.000 6.000.000 6.300.000 6.600.000 6.840.000 

service L 

300 
3.600.000 4.200.000 5.100.000 5.580.000 6.000.000 

Biaya Lain-Lain 
    

Makan 

Pegawai 
25.200.000 30.600.000 32.400.000 39.600.000 43.200.000 

Bensin 

Angkutan 
13.500.000 15.120.000 17.100.000 19.800.000 20.340.000 

Bahan 

Pelengkap 
21.600.000 23.720.000 25.020.000 27.000.000 28.620.000 

Jamuan 

Tamu 
4.440.000 5.400.000 5.520.000 6.552.000 6.576.000 

Jumlah 689.026.000 928.275.500 922.696.000 978.056.000 1.092.754.500 

Sumber : Data primer, diolah (2016) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 5 Total Biaya Yang dikeluarkan UD Damai Sejahtera 

Tahun Investasi Penyusutan 
Biaya 
Operasional 

Total Biaya 

2004 149.285.000 8.714.286 688.786.000 846.785.286 

2005 
 

7.795.239 688.786.000 696.581.239 

2006 
 

16.251.189 688.786.000 705.037.189 

2007 
 

14.707.142 688.786.000 703.493.142 

2008 
 

13.163.095 688.786.000 701.949.095 

2009 
 

11.619.049 688.786.000 700.405.049 

2010 
 

17.360.714 688.786.000 706.146.714 

2011 
 

15.292.857 689.026.000 704.318.857 

2012 
 

13.225.000 928.275.500 941.500.500 

2013 
 

11.157.144 922.696.000 933.853.144 

2014 
 

9.089.284 978.056.000 987.145.284 

2015 
 

6.983.334 1.092.754.500 1.099.737.834 

Jumlah 
   

9.725.753.333 

Sumber : Data Primer, dioalh (2016) 

3. Penerimaan / Arus Manfaat (Inflow) 

Penerimaan dari hasil penjualan jasa usaha ini yaitu 
penjualan hasil produksi yaitu mebel. Banyak sedikit 
penggunaan jasa usaha ini sangat berpengaruh pada 
penerimaan perusahaan, karena hal ini berpengaruh pada 
nilai jasa. Dimaksud dengan nilai jasa yang diberikan dalam 
usaha pembuatan mebel ini adalah hasil penjualan mebel. 

Untuk melihat besarnya pendapatan yang diperoleh oleh 
UD Damai Sejahtera dari tahun 2011 sampai dengan tahun 
2015 dapat dilihat pada tabel  berikut ini: 

Tabel 6 Jumlah Pendapatan Penjualan Mebel Yang 
Diterima UD Damai Sejahtera  

Tahun Jumlah Pendapatan Kotor (Rp) 

2011 741.368.000 

2012 999.677.000 

2013 977.392.000 

2014 1.055.828.000 

2015 1.182.105.000 

Sumber : Data primer, diolah (2016) 
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4. Analisis Data 

Tabel 7 Hasil Analisis Kelayakan Usaha Pembuatan Mebel 
UD Damai Sejahtera 

Uraian  Nilai  Kriteria Keterangan 

Net B/C 1,03 >1 Layak 

NPV (Rp) 211.937.415 >0 Layak 

IRR (%) 38 >7,5 Layak 

Sumber : Data primer, dioalah (2016) 

a. Perhitungan Benefit Cost of Ratio (B/C ratio) 

B/C adalah merupakan perbandingan antara nilai sekarang 
dari penerimaan (benefit) yang diperoleh dari kegiatan 
investasi dengan nilai sekarang dari pengeluaran (cost) 
selama investasi . Jika dilihat dari penelitian serupa 
sebelumnya yang dilakukan oleh Venty (2008) nilai BCR 
yang diperoleh dengan tingkat suku bunga 10 persen 
adalah 2,19 persen menunjukkan bahwa penelitian yang 
dilakukan pada CV Anditya Furniture layak untuk 
dilaksanakan. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan 
pada UD Damai Sejahtera diketahui bahwa pada discount 
rate 7,5 persen diperoleh nilai BCR ratio sebesar 1,03.  

Nilai BCR yang diperoleh sama-sama menunjukkanlebih 
besar dari 1, maka usaha pembuatan mebel layak secara 
ekonomi dan menguntungkan pada UD Damai Sejahtera 
dan CV Anditya Furniture hingga saat ini. Semakin besar 
nilai BCR yang diperoleh, maka usaha yang dikembangkan 
semakin layak dan menguntungkan. Persamaan dari kedua 
penelitian yakni sama-sama layak dan menguntungkan 
karena diperoleh nilai BCR lebih dari 1. 

b. Hasil Perhitungan Net Present Value (NPV) 

NPV merupakan aliran kas bersih yang diperoleh oleh UD 
Damai Sejahtera pada tahun tertentu. Dari hasil 
perhitungan pada discount rate 7,5 persen diperoleh nilai 
NPV positif yakni sebesar 211.937.415 rupiah. 

Apabila dilihat dari penelitian sebelumnya yang dilakukan 
oleh Yuniarso (2000) yang meneliti tentang analisis 
kelayakan finansial pada usaha pembuatan motor fibreglas, 
diperoleh nilai NPV dengan suku bunga pada saat 
dilakukannya penelitian adalah 22.868.883 rupiah. 

Kedua penelitian sama-sama menunjukkan bahwa usaha 
yang dijalankan layak untuk dilanjutkan karena nilai NPV 
yang diperoleh lebih besar dari nol. Artinya pada tingkat 
suku bunga 7,5 persen usaha UD Damai Sejahtera masih 
layak. 

 

 

 

 

 

c. Hasil Perhitungan IRR (Internal Rate Of Return) 

IRR merupakan tingkat pengembalian dari investasi yang 
menggambarkan bahwa selisih antara benefit dengan biaya 
yang telah diperesentvaluekan. Dalam perhitungan IRR 
terlebih dahulu ditentukan discount rate (i’) yang dapat 
menghasilkan nilai positif mendekati nol dan discount rate 
tertinggi (i”) yang menghasilkan NPV negative yang 
mendekati nol. 

Suatu proyek dikatakan layak apabila nilai IRR-nya lebih 
besar dari tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu. 
Apabila didapatkan nilai IRR lebih besar maka suatu proyek 
dikatakan layak. Begitu juga sebaliknya, apabila nilai IRR 
lebih kecil maka suatu proyek dikatakan tidak layak. 

Penelitian yang dilakukan oleh Venty (2008) nilai IRR yang 
diperoleh adalah 34,12 persen dengan discount rate 10 
persen. Sedangkan penelitian oleh Sangja Yuniarso (2000) 
nilai IRR Yang diperoleh adalah 29,10 persen. Hasil dari 
nilai IRR yang diperoleh menunjukkan bahwa perusahaan 
dimana tempat dilakukannya penelitian layak dan 
menguntungkan jika dilihat dari nilai IRR yang diperoleh 
lebih besar dari suku bunga yang digunakan pada saat 
penelitian 

Dengan melihat penelitian sebelumnya bahwa suatu 
perusahaan dikatakan layak apabila nilai IRR yang 
diperolah lebih besar dari discount rate yang ditentukan. Itu 
artinya penelitian yang dilakukan pada UD Damai Sejahtera 
enguntungkan dan  layak untuk dikembangkan jika dilihat 
Dari hasil IRR yang diperoleh sebesar 38 persen dengan 
discount rate sebesar 7,5 persen. 

PENUTUP 

1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisa data dan pokok permasalahan  
serta hipotesa yang diajukan, maka dapat ditarik suatu 
kesimpulan sebagai berikut : 

a. Dengan menggunakan NPV diperoleh hasil yang  
positif, yaitu sebesar 211.937.415 rupiah ini  
berarti bahwa nilai bersih perusahaan sekarang  
adalah sebesar 211.937.415 rupiah ini berarti  
bahwa perusahaan tersebut masih  
menguntungkan hingga saat ini dilihat dari aspek  
finansialnya. 
b. Dengan menggunakan analisis IRR diperoleh  
tingkat pengembalian 38 persen, ini berarti  
bahwa perusahaan akan mendapatkan  
keuntungan jika berproduksi di bawah 38  
persen,jadi usaha pembuatan mebel hingga  
saat ini masih menguntungkan jika dilihat dari  
aspek finansialnya. 
c. Dengan menggunakan B/C ratio diperoleh hasil  
sebesar 1,03. 1,03 berarti bahwa besarnya  
pebandingan antara Benefit dengan Cost kotor  
yang dihasilkan oleh perusahaan adalah sebesar  
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1,03. Ini brarti berada pada di atas ukuran layak  
dalam suatu perusahaan, maka usaha  
pembuatan mebel layak hingga saat ini dilhat  
dari asfek finansialnya. 

2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan yakni 
perusahaan pada UD Damai Sejahtera ini layak, namun 
karena tidak adanya perencanaan yang matang dan 
managemen yang bagus membuat perusahaan tersebut 
kurang kompetitif. Akibat dari kondisi  perusahaan yang 
kurang kompetitif memungkinkan kedepannya akan 
mengalami kerugian dan tidak bisa untuk dilanjutkan lagi.  
Adapun beberapa saran yang peneliti berikan kepada 
pemilik perusahaan antara lain : 

1. Pemilik perusahaan yang berperan langsung sebagai 
pemimpin harus memiliki perencanaan dan strategi serta 
pertimbangan-pertimbangan dalam mengeluarkan biaya, 
khususnya untuk biaya bahan baku dan tenaga kerja. 

2.  selain itu pemilik perusahaan juga perlu mengidentifikasi 
permasalahn yang umumnya dihadapi oleh perusahaan 
seperti pencatatan atau pembukuan, sering terlambatnya 
pengiriman barang dan pengiriman bahan baku. 

3. Memiliki inovasi-inovasi baru seiring berkembangnya jaman 
guna meningkatkan kualitas barang yang dihasilkan agar 
bisa bersaing dengan perusahaan pembuatan mebel 
lainnya. 
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