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ABSTRACT 

Umkm berkah media jaya produces school report cards and diplomas located in the village of 

punggul, kec. Gedangan, Sidoarjo Regency, East Java. Having 8 workers and working 8 hours 

a working day can produce 750 school report cards or diplomas. The difficulty experienced at 

MSMEs is the lack of machines or plastic cutting tools because the plastic cutting process and 

especially the plastic contents of the report cards are still relying on services from outside with 

a service fee of 100 rupiah for one piece of plastic, this of course becomes a fairly large cost 

plus transportation costs which are also borne by MSMEs berkah Media Jaya. The purpose of 

this study is to perform calculations in making investment decisions for the procurement of 

plastic cutting machines and compare the production costs using services and when having your 

own machine. By doing the steps of the Net/Present/Value/method, PayBack Period, Internal 

Rate Of Return, Profitability Index. With the results showing that the percentage of income and 

production costs of MSMEs berkah media jaya has increased from the previous one by using 

cutting services by 12.98% with an average net income of 2.60% to 28.92% with an average 

percentage net profit 5.78% after adding automatic plastic machine, the payback period is 
acceptable because the payback period is of the machine's life. From the table calculation, it is 

found that NPV = 46,146,186 from a total investment of 45,000,000, so the PV result is 

1,146,186 which is greater than when using services with a PV value of 747,025 and a PV value 

of machine procurement greater than 0. it is said that the investment is good, with a profitability 

index value of 1.03, the investment is feasible because it exceeds the specified criteria, namely 1. 

The IRR value is 29.97% when using a plastic cutting machine where the value is greater than 

cutting services with a value of 20.11 % and MARR (Minimum Attractive Rate Of Return) 11%. 

So the proposal can be said to be good. Judging from these calculations, the addition of MSME 

machines berkah Media Jaya has increased in capacity so that it can meet consumer demand. 
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PENDAHULUAN 

 Umkm berkah media jaya terletak di desa punggul, kec. gedangan, kabupaten sidoarjo, jawa 

timur. Merupakan Umkm yang bergerak di bidang produksi buku rapot sekolah, pembuatan maps, 

topi. Dengan bantuan beberapa komunitas pengusaha umkm berkah media jaya dapat berdiri pada 

tahun 2018 silam. 

  Umkm berkah media jaya termasuk umkm yang sedang berkembang, salah satu produk yang 

ramai dicari yakni produk rapot sekolah dan ijazah. Umkm berkah media jaya  memproduksi 

menggunakan mesin yang berjumlah sebanyak 9 mesin., beberapa contoh mesin yang digunakan yaitu  

mesin pres (yang menggunakan frekuensi digunakan untuk memasang isi rapot dan untuk 

menempelkan plastik untuk nama depan siswa pada rapot), mesin hot print embors (untuk memasang 

desain cover depan rapot atau ijazah). Umkm ini berbasis job order dimana customer diharuskan 

memesan lebih dahulu sebelum membeli produk di Umkm. Untuk tingkat proses produksi umkm 

berkah media jaya bisa dibilang cukup tinggi dengan segmen pasar seluruh indonesia dan tidak hanya 

berporos pada pulau jawa. Pengiriman untuk luar pulau jawa umkm berkah media jaya bekerja sama 

dengan maskapai penerbangan lion air dan wahana express. Kesulitan yang dialami di umkm berkah 

media jaya adalah kurangnya mesin atau alat pemotongan plastik karena pada proses pemotongan 

plastik isi masih mengandalkan jasa dari luar, dengan permintaan kebutuhan plastik isi yang mencapai 

15.000 lembar per bulan,  hal ini tentu mengakibatkan biaya produksi makin meningkat dengan 

bayaran jasa sebesar 100 rupiah per lembar plastik dan biaya transportasi yang ditanggung sendiri 

oleh umkm berkah media jaya dalam 4 kali pengiriman perbulan. dengan kebutuhan plastik isi yang 

mencapai 27 rol plastik atau 15.000  lembar tiap bulannya hal ini dapat mengakibatkan beban biaya 

produksi yang tinggi untuk umkm berkah media jaya, Ada pun resiko seperti kecacatan pada plastik 

yang mencapai kurang lebih 5 - 15 %.  

Pada proses pemotongan plastik isi, pihak jasa pemotongan menggunakan mesin jenis heater 

atau pemanas guna merekatkan plastik isi, dimana mesin tersebut membutuhkan waktu kurang lebih 

30 detik untuk menghantarkan panas, setelah itu plastik direkatkan sehingga membentuk seperti map. 

Hal ini tentu dapat mengakibatkan kecacatan apabila panas yang dihantarkan tidak sesuai atau 

menurun. Sementara untuk jenis mesin high frekuensi hanya membutuhkan waktu kurang lebih 6 

detik untuk perekatan plastik isi, dari kondisi ini perlu dilakukan pertimbangan keputusan investasi 

pengadaan mesin pemotong otomatis jenis high frekuensi untuk membandingkan biaya produksi 

menggunakan jasa dan untuk meminimalkan kecacatan plastik isi pada produk rapot sekolah dan 

ijazah. Dimana yang nantinya akan dipertimbangkan untuk pembelian mesin baru atau mesin bekas. 

MATERI DAN METODE 

Investasi 

Ada dua faktor yang terlibat dalam suatu investasi yakni waktu dan resiko. Secara umum, ada 

dua jenis investasi yaitu investasi finansial dan investasi nyata.Tujuan ditanamkannya suatu investasi 

adalah untuk memperoleh manfaat di masa yang datang baik berupa manfaat keuangan maupun 

bukan keuangan atau kedua-duanya (Pujawan, 2004). 

Pengambilan Keputusan investasi 

Suatu.pengambilan.keputusan.hampir.selalu.menggunakan.berbagai.cara.pendekatan  untuk 

menentukan.alternatif- alternatif.yang.tersedia. Langkah.analisis.untuk.mengetahui apakah suatu 

investasi.tersebut.layak.untuk.dilaksanakan.pada.permasalahan.ekonomi.teknik. 
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Langkah Pengambilan Keputusan 

Apabila dihadapkan dengan pengambilan keputusan kita dihadapkan dengan kriteria baik kriteria  

kualitatif maupun kuantitatif yang berkaitan dengan investasi hal ini merupakan suatu langkah dalam 

menentukan sikap keadaan disetiap perusahaan, suatu keputusan dan mempunyai tahap- tahap 

Prosedur dalam pengambilan keputusan adalah sebagai berikut : 

1. Menentukan horizon perencanaan 

Untuk membandingkan berbagai alternatif investasi membutuhkan suatu periode studi. Horizon 

menggambarkan aliran kas sejauh mana akan dianalisis. menjadi bingkai untuk mebandingkan 

alternatif secara realistis pada periode waktu estimasi yang cukup akurat. 

3.  Menetapkan MARR (Minimum Attractive Rate of Return) 

Patokan.dasar.dalam.menetapkan.alternatif.dinamakan.MARR(Minimum Attractive Rate of 

Return) ini.adalah.nilai.minimal.dari.tingkat.yang.bisa.diterima.oleh.investor. 

4. Membandingkan Alternatif- Alternatif Investasi 

Membandingkan alternatif  yang digunakan untuk memberikan pengukuran hasil efektivitas 

suatu alternatif investasi. Adapun metode yang digunakan antara lain sebagai berikut: 

a. Metode Payback Period 

Metode ini digunakan untuk mengukur seberapa cepat waktu yang diperlukan agar dana yang 

tertanam dalam suatu investasi dapat kembali seluruhnya, dengan penerimaan proceeds atau aliran 

kas netto (net cash flow). 

b. Metode Profitability Index (PI)   

Metode profitability index pada dasarnya menghitung perbandingan antara nilai sekarang dari 

penerimaan kas bersih di masa yang akan datang dengan nilai sekarang dari investasi. 

Rumus untuk mencari profitability index sebagai berikut: 

PI =
               

             
 x 100 % 

Kriteria penilaian menggunakan metode profitability index untuk menentukan suatu investasi 

adalah sebagai berikut: 

 

i) Jika profitability index > dari 1 maka investasi akan diterima  

ii) Jika profitability index < dari 1 maka investasi akan ditolak  

 

c.  Metode Internal rate of return (IRR) 

Metode IRR digunakan untuk mencari tingkat bunga yang menyamakan nilai sekarang dari arus 

kas yang diharapkan di masa datang atau penerimaan kas dengan pengeluaran investasi awal (Umar 

2001:196). Metode Internal of Return ini yang dicari adalah bunga pada saat Net Present Value sama 

dengan nol. Metode IRR informasi yang dihasilkan berkaitan dengan tingkat kemampuan cash flow 

dalam mengembalikan investasi yang dijelaskan dalam bentuk persen (%) periode waktu 

(Giatman,2007:91). 
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d. Depresiasi 

Metode depresiasi garis lurus pada dasarnya diasumsikan bahwa berkurangnya nilai suatu aset 

secara linier maupun proporsional terhadap waktu atau umur dari suatu aset tersebut (Pujawan, 

2019:196). Metode ini banyak dipakai karena perhitunganya cukup sederhana. Untuk mengetahui 

besar depresiasi tiap tahun dengan metode SL dihitung dengan rumus: 

 Dt = 
   

 
 

 Dimana: 

  Dt = besar depresiasi pada tahun ke-t 

P  = biaya awal dari aset 

S  = nilai sisa dari aset tersebut 

N  = masa pakai (umur) dari aset tersebut dinyatakan dalam tahun 

e. Metode Net Present value (NPV) 

Metode ini menghitung nilai bersih (netto) pada waktu sekarang. NPV pada dasarnya 

memindahkan cash flow yang menyebar sepanjang umur investasi waktu (t=0) atau kondisi present 

dengan konsep ekuivalensi. Suatu cash flow investasi tak selalu lengkap bisa hanya didapat dari nalai 

benefitnya cash flow ynag benefit saja disebut dengan present worth of benefit (PWB ), sedangkan 

perhitungan hanya cash-out disebut dengan Present worth of cost  (PWC). Sementara NPV didapat 

dari PWB-PWC. Untuk menapat nilai PWB, PWC dan NPV menggunakan rumus sebagai berikut: 

Keterangan: 

Cb = Aliaran/kas/bersih 

Cc = cash.flow.cost 

Cf = cash.flow.utuh.(benefit + cost) 

FPB = faktor.bunga.present 

t = periode.waktu 

n= umur.investasi  

Menurut Giatman (2017:71) dengan menggunakan metode Net Present Value untuk mengetahui 

suatu investasi layak ekonomis atau tidak, dibutuhkan ukuran atau kriteria penilaian sebagai berikut: 

i.   Jika NPV   > 0 artinya investasi akan menguntungkan/layak (feasible) 

ii. Jika NPV < 0 artinya investasi tidak menguntungkan/tidak layak (unfeasible) 

f.  Analisis Sensivitas  

Analisis.sensitivitas/digunakan/untuk/mengetahui/seberapa jauh akibat dari parameter investasi 

yang.sudah.ditentukan.sebelumnya.boleh.dirubah.karena.adanya.faktor.situasi.dan.kondisi.selama 

umur.investasi.sehingga/terjadinya/perubahan/tersebut.dapat.mempengaruhi.hasil.yang.signifikan 

untuk.keputusan.yang sudah.diambil (Giatman, 2007:129). 

Aspek Keuangan 

Aspek keuangan juga dapat dikatakan sebagai.dasar.terlaksana.atau.tidaknya.suatu.investasi.yang 

diinginkan. Maka dari itu dalam menilai investasi harus benar-benar memperhatikan dana yang 

tersedia apakah dapat digunakan secara maksimal demi mencapai tujuan dari perusahaan. Aspek 

keuangan merupakan aspek yang digunakan untuk menilai/perusahaan/secara keseluruhan (Kasmir, 

2003). 
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Aspek Teknis 

Aspek teknis tergantung pada jenis industri yang dilakukan. Pada industri manufaktur akan 

melibatkan kapasitas produksi, jenis teknologi, serta jumlah mesin dan alat yang akan digunakan 

(Umar, 2008). Adapun tahapan dalan aspek teknis adalah sebagai berikut:  

1) Aliran proses produksi 

Aliran proses produksi merupakan suatu sistem yang mengandung tiga unsur diantaranya 

input, proses dan output. Input bisa berupa bahan baku/mentah, energi yang digunakan dan 

informasi yang diperlukan, sedangkan proses merupakan kegiatan mengolah input sehingga 

menjadi barang atau jasa yang dikehendaki (output) (Rafsandjani dan Firdian, 2017). 

2) Metode forceast moving average 

Moving average merupakan metode yang paling sering digunakan dan paling standar. Moving 

average adalah suatu metode peramalan umum dan mudah untuk menggunakan alat-alat yang tersedia 

untuk analisis tekniks. 

3) Menetukan lokasi Usaha   

Menurut Jumingan (2009), faktor utama yang menjadi pertimbangan dalam memilih lokasi usaha 

adalah letak pasar yang dekat dengan calon customer, dekat dengan sumber bahan baku, fasilitias 

angkutan atau distribusi, ketersediaan tenaga kerja yang terampil, serta ketersediaan air, listrik, dan 

jaringan.  

4)  Kebutuhan Alat  

Alat merupakan suatu benda yang digunakan untuk mengerjakan sesuatu, berupa perkakas, 

perabot yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2005). Dalam 

melakukan pemilihan teknologi, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu sebagai berikut:  

a. Ketepatan teknologi  

b. Keberhasilan teknologi  

c. Pertimbangan teknologi lanjutan  

d. Biaya perawatan maintenance  

e. Kemampuan tenaga kerja dan pengembangannya  

f. Kebijakan pemerintah, dan lain-lain. 

Biaya  

Biaya/merupakan/pengorbanan/atau/pengeluaran/yang/dilakukan/oleh suatu/perusahaan/atau 

perorangan/yang/bertujuan/untuk/memperoleh/manfaat/lebih/dari/aktivitas/yang/dilakukan/tersebut 

(Raharjaputra, 2009). 
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HASIL/DAN/PEMBAHASAN 

1. Biaya investasi 

Dalam melakukan perencanaan pengadaan investasi aset berupa pembelian mesin pemotong plastik 

otomatis, perlu adanya perhitungan biaya yang harus dikerluarkan UMKM Berkah Media Jaya sebelum 

melakukan pengadaan data rekapitulasi dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 3 Angsuran Pinjaman Modal 

tahun  pinjaman  
 Angsuran 

Pokok  
 bunga 10%  

 Total 
Angsuran/tahun  

0 Rp.15.993.600       

1 Rp. 11.161.993 Rp.4.831.667 Rp.1.599.360 Rp.6.431.027 

2 Rp.5.847.100 Rp.5.314.833  Rp.1.116.193   Rp.6.431.027  

3 Rp.784  Rp. 5.846.317   Rp.584.710   Rp.6.431.027  

2. Forceast moving average 

Tabel 4  forceast sebelum menggunakan mesin 

 

isi 4 Aktual isi 6 aktual isi 16 aktual isi 18 Aktual 

bulan 1 3600 3900 4500 4875 6300 6825 3600 3900 

bulan 2 3750 3900 4688 4875 6563 6825 3750 3900 

bulan 3 3800 3750 4750 4688 6650 6563 3800 3750 

bulan 4 3788 3900 4734 4875 6628 6825 3788 3900 

bulan 5 3810 

 

4763 

 

6668 

 

3810 

 MAD  37,5  46,875  65,625  37,5  

MAPE 3,15%  3,15%  3,15%  3,15%  

 

Pada tabel diatas didapatkan hasil peramalan dengan berlandaskan permintaan bulan sebelumnya dengan 

menguunakan metode moving average MAD atau mean absolut deviation pada periode 3 bulan 

menunjakan angka (37,5) unuk rapot isi 4, (46,87) untuk rapot isi 6, kemudian untuk raport isi 16, 

(65,62), lalu untuk raport isi 18, (37,5). Dan presentae MAPE  atau mean absolute precentage eror 

sebesar 3,15%.  

3. Aliran kas 

Tabel 5 kapasitas produksi plastik isi raport 

Bulan isi 4/pcs isi 6/pcs isi 16/pcs isi 18/pcs 

Juni 3600 3900 4500 4875 

Juli 3750 3900 4688 4875 

Agustus 3800 3750 4750 4688 

September 3788 3900 4734 4875 

Oktober 3810 4763 6668 3810 
 

Bedasarkan forceast dengan periode waktu 5 bulan sebelumnya maka didapatkan hasil produksi 

bulan juni hinggga oktober 2021 sebagaimana pada tabel 5.  
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Tabel 6 tabel pendapatan setelah menggunakan mesin. 

Bulan isi 4/pcs isi 6/pcs isi 16/pcs isi 18/pcs 

Juni 6720 7280 8400 9100 

Juli 7000 7280 8750 9100 

Agustus 7093 7000 8867 8750 

September 7070 7280 8838 9100 

Oktober 7112 8890 12246 7112 

Kapasitas setelah penambahan mesin mengalami peningkatan karena memperpendek waktu 

untuk porses pemotongan pada produksi raport yang sebelumnya manual kini bisa dikerjakan 

dengan mesin otomatis. 

Tabel 7 pendapatan UMKM berkah media jaya 

Bln kali 20.000(isi 

4) 

kali 21.000 (isi 

6) 

kali 29.000(isi 

16) 

kali 30.000 (isi 

18) 

Total 

1 Rp72.000.000 Rp94.500.000 Rp182.700.000 Rp108.000.000 Rp457.200.000 

2 Rp75.000.000 Rp98.437.500 Rp190.312.500 Rp112.500.000 Rp476.250.000 

3 Rp76.000.000 Rp99.750.000 Rp192.850.000 Rp114.000.000 Rp482.600.000 

4 Rp75.750.000 Rp99.421.875 Rp192.215.625 Rp113.625.000 Rp481.012.500 

5 Rp76.200.000 Rp100.012.500 Rp193.357.500 Rp114.300.000 Rp483.870.000 

 

Pendapatan yang diperoleh umkm berkah media jaya merupakan hasil dari perhitungan laba 

bersih atau cash flow dimana total pendapatan pada semua penjualan isi rapot mulai dari isi 4 hingga 

isi 18 dikurangi dengan total pengeluaran produksi rapot. 

Tabel 8 aliran kas umkm berkah media jaya 

Bulan Pendapatan Pengeluaran Total % laba bersih 

1 Rp457.200.000 Rp445.117.500 Rp12.082.500 2,64% 

2 Rp476.250.000 Rp464.220.313 Rp12.029.688 2,53% 

3 Rp482.600.000 Rp470.214.583 Rp12.385.417 2,57% 

4 Rp481.012.500 Rp468.156.016 Rp12.856.484 2,67% 

5 Rp483.870.000 Rp471.413.438 Rp12.456.563 2,57% 

Total Rp82.707.093 12,98% 

 

Dari hasil yang didapat pada tabel diatas presentase pendapatan saat menggunakan jasa pemotongan 

sebesar 12,98% dari total pendapatan dan pengeluaran produksi raport sekolah dan ijazah. Analisa 

dibawah ini merupakan perhitungan pendapatan setelah dilakukannya penambahan mesin pemotong 

plastik isi otomatis yang disajikan pada tabel berikut : 

Tabel 9 pendapatan setelah penambahan mesin 

bln kali 19.000(isi 

4) 

kali 21.000 (isi 6) kali 29.000(isi 

16) 

kali 30.000 (isi 18) Total 

1 Rp127.680.000 Rp176.400.000 Rp329.280.000 Rp201.600.000 Rp834.960.000 

2 Rp133.000.000 Rp183.750.000 Rp343.000.000 Rp210.000.000  Rp869.750.000 

3 Rp134.773.333 Rp186.200.000 Rp347.573.333 Rp212.800.000  Rp881.346.667 

4 Rp134.330.000 Rp185.587.500 Rp346.430.000 Rp212.100.000 Rp878.447.500 

5 Rp135.128.000 Rp186.690.000 Rp348.488.000 Rp213.360.000 Rp883.666.000 
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Setelah menambah mesin potong plastik otomatis kapasitas produksi Umkm berkah media jaya 

mengalami peningkatan presentase sebesar 86,67% dari sebelum menggunakan mesin oleh 

karena itu pendapatan juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan. 

Tabel 10 aliran kas stelah penambahan mesin 

Bulan Pendapatan Pengeluaran Total % laba bersih 

1 Rp834.960.000 Rp786.630.000 Rp48.330.000 5,79% 

2  Rp869.750.000 Rp819.807.917 Rp49.942.083 5,74% 

3  Rp881.346.667 Rp830.460.556 Rp50.886.111 5,77% 

4 Rp878.447.500 Rp827.187.396 Rp51.260.104 5,84% 

5 Rp883.666.000 Rp832.591.083 Rp51.074.917 5,78% 

Total Rp251.493.215 28,92% 

Aliran kas setelah penambahan mesin mengalami kenaikan dari yang sebelumnya saat 

menggunakan jasa mendapatkan presentase sebesar 12,98% dan setelah menggunakan mesin sendiri 

sebesar 28,92% dari total pendapatan dan pengeluaran produksi. 

 

Tabel 11 perbandingan kapasitas produksi sebelum dengan sesudah penambahan mesin 
  Sebelum    Sesudah  

Isi/4/unit Isi/6/unit Isi/16/unit Isi/18/unit Isi/4/unit Isi/6/unit Isi/16/unit Isi/18/unit 

3600 3900 4500 4875 6720 7280 8400 9100 

3750 3900 4688 4875 7000 7280 8750 9100 

3800 3750 4750 4688 7093 7000 8867 8750 

3788 3900 4734 4875 7070 7280 8838 9100 

3810 4763 6668 3810 7112 8890 12246 7112 

 

Pada tabel 11 kapasitas yang ditunjukan mengalami perubahan peningkatan signifikan setelah 

terjadinya penambahan mesin pemotong plastik otomatis, kenaikan tersebut dapat mencapai 86,67% 

dan perbandingan rata-rata produksi setiap bulan sebelum menggunakan mesin dan sesudah 

menggunakan mesin mengalami kenaikan dari 2,60% menjadi 5,78%. Berikut grafik pendapatan 

sebelum dan sesudah menggunakan mesin: 
 

 

Gambar 1 grafik pendapatan sebelum menggunakan mesin. 
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Gambar 2 grafik pendapatan setelah menambah mesin. 

Pada gambar diatas dapat dilihat bahwa pendapatan umkm berkah mengalami peningkatan yang 

cukup signifikan dikarenakan dapat menambah kapasitas yang sebelumnya harus menunggu proses 

pemotongan plastik dengan menggunakan mesin dimana porses pemotongan dapat diproses sendiri 

oleh pihak umkm berkah media jaya. 

Tabel 12 perbandingan kapasitas produksi sebelum dengan sesudah penambahan mesin 

Bulan Aliran kas sebelum 

penambahan mesin 

Aliran kas sesudah 

penambahan mesin 

1 Rp12.082.500 Rp48.330.000 

2 Rp12.029.688 Rp49.942.083 

3 Rp12.385.417 Rp50.886.111 

4 Rp12.856.484 Rp51.260.104 

5 Rp12.456.563 Rp51.074.917 

 

Perbandingan lainya yang dapat dilihat dari aliran kas juga menunjukkan perubahan yang signifikan 

ketika umkm menambah mesin pemotong plastik isi otomatis. 
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4. Depresiasi. 

Tabel 13 nilai depresiasi mesin setiap tahun 
Akhir 

tahun 

Depresiasi Akhir Tahun 

 (Rupiah) 

Nilai Mesin Potong plastik isi 

otomatis (Rupiah) 

0   45000000 

1 9.000.000 36000000 

2 9.000.000 27000000 

3 9.000.000 18000000 

4 9.000.000 9000000 

5 9.000.000 0 

 

 

5. Payback period 

Tabel 14 perhitungan payback period 

 
 

 

 

 

 

PBP = 
            

            
 = 0,30+ 1 = 1,3 bulan 

Dalam perhitungan tersebut didapatkan payback period selama 1 tahun 3 bulan sehingga 

nilai payback period lebih kecil dari masa pakai ekonomis mesin, maka investasi dapat 

diterima. 

6. Net present value 

Tabel 15 Net Presnt value sebelum ada mesin 

Tahun  Cash flow PV 

0 -Rp23.000.000 -Rp23.000.000 

1 Rp12.082.500 Rp10.984.091 

2 Rp12.029.688 Rp9.941.890 

3 Rp12.385.417 Rp9.305.347 

4 Rp12.856.484 Rp8.781.152 

5 Rp12.456.563 Rp7.734.545 

 NPV Rp23.747.025 

Dari perhitungan tabel ditemukan NPV sebesar = 23.747.025 dari total investasi dengan 

menggunakan jasa pemotongan 23.000.000 maka didapatkan hasil PV sebesar Rp747.025. 

dan berikut grafik NVP sebelum ada mesin : 

 

Tahun Cash flow 

Kumulatif cash 

flow 

0 -45.000.000      (45.000.000) 

1 23.002.000      (21.998.000) 

2 23.767.083          1.769.083  



12  

 
Grafik tersebut menjelaskan jika nilai sekarang dengan arus kas masuk mengalami 

perbuahan dari nilai investasi cukup sedikit. Dan berikut tabel NPV setelah penambahan 

mesin pemotong plastik : 

Tabel 16 Net Present Value 

Tahun  Cash flow PV 

0 -45.000.000 -45.000.000 

1 23.002.000 20.910.909 

2 23.767.083 19.642.218 

3 24.428.778 18.353.702 

4 24.873.354 16.988.836 

5 24.561.117 15.250.521 

 NPV 46.146.186 

Dari perhitungan tabel ditemukan NPV sebesar = 46.146.186 dari total investasi 45.000.000  

maka didapatkan hasil PV sebesar 1.146.186 yang mana nilai tersebut lebih besar dari 0 

maka dapat dikatakan investasi tersebut dikatan baik dan berikut dan berikut grafik NPV : 
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Bedasarkan perhitungan tersebut maka NPV nilai investasi mesin potong plastik otomatis 

sebesar 1.146.186  nilai tersebut lebih besar dari sebelum menggunakan mesin yang 

mempunyai nilai investasi dengan menggunakan jasa sebesar Rp747.025. dan bedasarkan 

nilai PV sesudah ada mesin menunjukkan angka lebih besar dari 0 maka investasi dapat 

diterima. 

7. Profitability indeks. 

PI = 
                                      

                        
 X 100% 

     = 
          

          
 

    = 1,03% 

Dilihat dari perhitungan tersebut, maka didapatkan nilai PI sebesar 1,03% dengan demikian 

perencanaan investasi layak dilakukan karna melebihi kriteria yang tentukan yaitu ≥ 1. 

8. Internal Rate of return  

Tabel 17 perhitungan Internal Rate of Return sebelum ada mesin 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada tabel diatas ditemukan besar NPV1 dan NPV2 sebesar 23.747.025 dan 22.566.137, 

bedasarkan NPV1 dan NPV 2 maka perhitungan IRR dilakukan sebagai berikut 

  

IRR  = i1 + (
    

          
       ) 

IRR  = 10% + (
          

                         
          )  

 =                 

      =20,11% 

Dari hasil hitungan diatas nilai internal rate of return sebelum menggunakan mesin pemotong 

plastik di dapatkan nilai sebesar 20,11%. Berikut grafik IRR saat menggunakan jasa: 

T 

 

Net Cash Flow Discounted Cash flow 

13 20 

Tahun  10% 11% 

0 -23.000.000 -23.000.000 -23.000.000 

1 Rp12.082.500 Rp10.984.091 Rp10.885.135 

2 Rp12.029.688 Rp9.941.890 Rp9.763.564 

3 Rp12.385.417 Rp9.305.347 Rp9.056.110 

4 Rp12.856.484 Rp8.781.152 Rp8.468.964 

NPV 23.747.025 22.566.137 
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Gambar 6 grafik IRR investasi menggunakan jasa pemotongan 

 

Grafik tersebut meninjukkan titik dimana IRR mendapat nilai presentase sebesar 

20,11% dari NVP saat menggunakan jasa pemotongan. Dan berikut tabel IRR setelah 

penambahan mesin pemotong plastik. 

Tabel 18 perhitungan Internal Rate of Return sesudah ada mesin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada tabel diatas ditemukan besar NPV1 dan NPV2 sebesar 46.146.186 dan 43.835.208 dan 

dari tabel tersebut maka dilakukan perhitungan sebagai berikut : 

IRR  = i1 + (
    

          
       ) 

IRR  = 10% + (
          

                          
          )  

 =                 

      = 29,97% 

   

Dari hasil hitungan diatas nilai internal rate of return di dapatkan nilai sebesar 29,97% 

dimana IRR mempunyai nilai lebih besar dari nilai sebelum ada mesin dan MARR 

(Minimum Atractive Rate Of Return) 11%. Maka usulan bisa dikatakan baik 

T 

 

Net Cash Flow Discounted Cash flow 

13 20 

Tahun  10% 11% 

1 -45.000.000 -45.000.000 -45.000.000 

2 23.002.000 20.910.909 20.722.523 

3 23.767.083 19.642.218 19.289.898 

4 24.428.778 18.353.702 17.862.112 

5 24.873.354 16.988.836 16.384.849 

NPV 46.146.186 43.835.208 
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Gambar 7 grafik IRR.penambahan mesin 

Grafik tersebut meninjukkan titik dimana IRR mendapat nilai presentase sebesar 

29,97% dari NVP saat menggunakan mesin pemotong plastik sendiri. Nilai tersebut 

juga lebih tinggi dariapada saat menggunakan jasa pemotongan. 

. 
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KESIMPULAN 

Persentase pendapatan dan pengeluaran biaya produksi UMKM berkah media jaya mengalami kenaikian 

dari yang sebelumnya dengan menggunakan jasa pemotongan sebesar 12,98% dengan rata-rata 

pendapatan laba bersih sebesar 2,60% menjadi 28,92% dengan rata-rata peresentase laba bersih 5,78% 

setelah menambah mesin plastik otomatis, payback period dapat diterima karena periode pengembalian ≥ 

dari umur mesin. Dari perhitungan tabel ditemukan NPV sebesar = 46.146.186 dari total investasi 

45.000.000  maka didapatkan hasil PV sebesar 1.146.186 yang mana nilai tersebut lebih besar dari pada 

saat menggunakan jasa dengan nilai PV 747.025 dam nilai PV pengadaan mesin lebih besar dari 0 maka 

dapat dikatakan investasi tersebut dikatan baik, dengan nilai profitability indeks 1,03 maka investasi 

layak dilakukan karena melebihi kriteria yang tentukan yaitu ≥ 1. Nilai IRR 29,97% saat menggunakan 

mesin pemotong plastik dimana nilai tersebut lebih besar dari jasa pemotongan dengan nilai 20,11% dan 

MARR (Minimum Atractive Rate Of Return) 11%. Maka usulan bisa dikatakan baik. Dilihat dari 

perhitungan tersebut dalam penambahan mesin UMKM berkah media jaya mengalami kenaikan 

kapasitas sehingga dapat memenuhi permintaan konsumen. 
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