
 

 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

 

Dari hasil analisi, perhitungan, dan juga pembahasan pada bab sebelimnya, 

maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Revitalisasi jalur kereta api yang berlokasi di Pelabuhan Panjang ini 

sudah layak untuk dilaksanakan serta memenuhi syarat kelayakan 

proyek dengan indikator parameter NPV > 0, BCR > 1 dam IRR > 

tingkat suku bunga yang ditetapkan ketika nilai NPV ≥ 0. 

2. Hasil terbaik dari analisi dengan faktor diskon 10% pada analisis 

pesimis didapatkan : 

a. Nilai NPV lebih dari 0, yaitu sebesar Rp. 32.642.460.517,38 

b. Payback Periodterjadi pada tahun ke-8 

c. Nilai BCR lebih dari 1, BCR = 3,4228 

d. IRR sebesar 10,02%  lebih besar dari suku bunga yang ditetapkan 

sebesar 10% 

e. Nilai Profability Index sebesar 3,19 

3. Hasil terbaik dari analisi dengan faktor diskon 10% pada analisis 

moderat didapatkan : 

a. Nilai NPV lebih dari 0, yaitu sebesar Rp. 52.569.104.497,67 

b. Payback Periodterjadi pada tahun ke-8 
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c. Nilai BCR lebih dari 1, BCR = 3,4228 

d. IRR sebesar 10,47%  lebih besar dari suku bunga yang ditetapkan 

sebesar 10% 

e. Nilai Profability Index sebesar 3,09 

4. Hasil terbaik dari analisi dengan faktor diskon 10% pada analisis 

optimis didapatkan : 

a. Nilai NPV lebih dari 0, yaitu sebesar Rp. 55.117.368.189,62 

b. Payback Periodterjadi pada tahun ke-8 

c. Nilai BCR lebih dari 1, BCR = 3,4228 

d. IRR sebesar 10,65%   lebih besar dari suku bunga yang ditetapkan 

sebesar 10% 

e. Nilai Profability Index sebesar 3,13 

5. Revitalisasi jalur kereta api ini akan sangat menguntungkan untuk 30 

tahun ke depan dibandingkan hal nya dengan mendepositokan uangnya 

dengan bunga 6,24% di bank, investor akan mendapatkan uang sebesar 

Rp. 6.819.431.883.000,00. 

6. Dalam investasi revitalisasi jalur kereta api ini didapatkan suatu nilai 

aset yang besar walau nilai IRRn kecil. 

 

B. Saran 

 

1. Kajian skema cash flow yang lebih terperinci, sehingga potensi 

pendapatan bisa dianalisis yang mungkin bisa lebih realistis. 

2. Diperlukan kajian yang lebih mendalam lagi dalam masalah 

operasional perawatan karena sangat penting dalam operasional jalur 
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kereta api dan yang tercakup ke dalamnya mengenai transportasi 

komoditi. 

3. Pengembangan studi yang lebih mendalam tentang komoditas lain 

yang memang bisa diakomodir melalui jalur tersebut bisa menaikan 

nilai IRRn. 

4. Perlu digali lagi potensi pendapatannya serta pengeluarannya untuk 

mempercepat Break Event Point pada aliran kas perusahaan.  

5. Studi yang lebih lanjut bisa dianalisis dengan skema yang berbeda 

berdasarkan asal pendanaaan baik apabila pendanaan berasal dari 

pihak swasta dalam negeri maupun pendanaan yang berasal dari 

pemerintah seluruhnya. 

 


