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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

6.1 Kesimpulan 

Dari hasil pembahasan dan analisa data yang ada, maka dapat 

ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Biaya-biaya yang akan dikeluarkan dalam aktivitas penambangan 

bijih emas di Kecamatan Pulau-Pulau Terselatan, Kabupaten 

Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku ialah biaya investasi sebesar 

US$ 126.591.038, kemudian biaya peralatan utama dan pendukung 

sebesar US$ 5.959.655, selain itu juga ada biaya produksi sebesar 

US$ 2.203.123.616 selama 30 tahun umur tambang, adapun biaya 

depresiasi US$ 13.963.437 dan biaya amortisasi sebesar US$ 

596.920, serta biaya jaminan reklamasi sebesar US$ 141.022. 

2. Perhitungan pendapatan bersih (profit margin) hasil penjualan 

produk bedasarkan target produksi rata–rata pertahunnya adalah 

US$ 136.605.593. 

3. Perhitungan aliran kas (cash flow) dari tahun pertama hingga tahun 

ke 8 bernilai negatif dan mengalami niali positif pada tahun ke 9 

hingga tahun ke 30. 

4. Perhitungan Net Present Value (NPV) dari hasil perhitungan 

didapatkan sebesar US$ 126.591.093 

5. Perhitungan Internal Rate of Return (IRR) adalah sebesar 16.6%.
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6. Payback Periode rencana dari hasil perhitungan didapat sebesar 

8.01 tahun yang artinya periode pengembalian modal relatif baik.  

7. Dari hasil analisa sensitivitas didapatkan bahwa kondisi paling kritis 

ialah pada saat perubahan harga jual turun sebesar 20%, 

sedangkan pada discount rate kritis jika perubahan naik mencapai 

20%, untuk biaya produksi kritis jika naik sebesar 39%, sedangkan 

untuk biaya kapital pabrik tidak begitu sensitif karena kritis pada 

saat biaya kapital pabrik naik sebesar 74%. 

 

6.2 Saran 

Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis antara lain: 

1. Untuk mencapai target produksi yang direncanakan, perusahaan 

harus tetap memiliki strategi pemasaran yang baik, sehingga 

perusahaan lebih cepat mendapatkan konsumen atau pelanggan 

dalam memasarkan produknya. 

2. Kondisi paling sensitif adalah kondisi pada saat harga jual turun 

dan biaya operasi naik serta discount rate naik, untuk itu 

perusahaan agar dapat lebih memperhatikan hal tersebut agar 

perusahaan dapat mengantisipasi perubahan harga jual dipasaran 

dan perubahan biaya produksi. Seperti, penentuan terhadap jenis 

peralatan tambang, adanya perubahan nilai rupiah terhadap dolar 

dan lain sebagainya. 
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