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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 
5.1 Kesimpulan  
1) Modal usaha di PT. Panca Patriot Prima Desa 

Babatan Kecamatan Ngajum sebesar 25 milyar. 
2) Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan 

bahwa usaha peternakan ayam parent stock PT. 
Panca Patriot Prima, layak dikembangkan 
berdasarkan evaluasi ekonomi berikut : Nilai 
Payback Period (PBP) 7.75, 7.38 dan 7.54 hasil ini 
menunjukkan kondisi usaha berada dalam kondisi 
cukup baik yang mana usaha ini layak untuk 
dijalankan karena jangka waktu yang kurang dari 
umur investasi yang telah ditentukan yaitu 8 tahun. 
Serupa dengan NPV dan Net b/c yang mendukung 
usaha ini karena Nilai positif yang dihasilkan Net 
Present Value (NPV) sesuai dengan syarat yang 
mana nilai NPV yang seharusnya. sementara pada 
usaha ini NPV yang didapatkan sebesar 1,30 pada 
tahun 2014. 1,28 pada tahun 2015 dan 1,26 pada 
tahun 2016. Begitu juga nilai Net b/c yang lebih dari 
1 yaitu 1,3 kali sehingga dapat memenuhi syarat 
layak yang memang harus lebih dari 1. IRR yang 
merupakan alat mengukur tingkat pengembalian 
juga berada dalam kondisi yang baik. karena hasil 
perhitungan menunjukkan pengembalian investasi 
lebih dari discount rate yang telah ditentukkan 
sebesar 9.6%.  
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5.2 Saran 
Saran yang diberikan pada PT. Panca Patriot Prima 

yaitu : 
1) Secara keseluruhan PT. Panca Patriot Prima 

menerima pendapatan yang selalu menguntungkan. 
Hal yang perlu menjadi perhatian adalah prosentase 
ayam bertelur yang kurang stabil hal ini akan 
berdampak pada penurunan penghasilan perusahaan. 
PT. Panca Patriot Prima sudah memberikan pakan 
yang cukup nutrisinya bagi ayam, sehingga 
perusahaan perlu menyortir ayam-ayam yang kurang 
produktif diganti dengan ayam yang lebih produktif. 

2) Meskipun PT. Panca Patriot Prima dalam kondisi 
yang bagus penting bagi perusahaan untuk 
mempertahankan dan meningkatkan penghasilan 
usaha agar investasi modal lebih cepat kembali dari 
waktu yang ditentukan. Hal tersebut biasa dilakukan 
dengan menambah jumlah kandang dan ayam yang 
dipelihara perusahaan karena usaha ini cukup 
menjanjikan. 


