
 

 

BAB VI 

PENUTUP 

 

 
6.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Nilai kapasitansi terbesar yang dihasilkan dari tiga jenis variasi terdapat pada 

kode sampel AC-100 dengan nilai 52,8 F/g. 

2. Hasil analisa kelayakan pendirian usaha pembuatan superkapasitor ditinjau 

dari aspek teknis dan finansial dapat disimpulkan sebagai berikut: 

a. Aspek Teknis 

1. Penilaian Lokasi 

Lokasi pendirian usaha  dipilih berdasarkan luas perkebunan terbesar di 

Provinsi Riau adalah Rokan Hulu dengan luas perkebunan sebesar 

423.545 Ha. 

2. Penggunaan Teknologi 

Penggunaan teknologi ditinjau dari jenis mesin serta jumlah penggunaan 

mesin yang dibutuhkan. Mesin oven listrik suhu 10
o 

dibutuhkan 1 unit,
 

oven listrik suhu 250
 o 

yang dibutuhkan sebanyak 1 unit, ball milling yang 

dibutuhkan sebanyak 2 unit, hot plate yang dibutuhkan sebanyak 1 unit, 

furnace yang dibutuhkan sebanyak 2 unit, alat pengukuran cyclic 

voltametry yang dibutuhkan sebanyak 1 unit.  

b. Aspek Finansial 

1. Harga pokok produksi pada pembuatan sel superkasitor menggunakan 

metode fixed cost, dimana terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga 

kerja langsung, biaya overhead pabrik variabel, dan overhead pabrik tetap 

dengan total keseluruhan Rp 140.458.250. Harga pokok produksi 

pembuatan sel superkapasitor adalah Rp 4.803. Harga jual sel 

superkapasitor  didasarkan pada penambahan 50% dari harga pokok per 

unit sehingga diperoleh  harga jual Rp 7.402 per unit. 
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2. Biaya depresiasi (penyusutan) sebesar Rp 23.343.750 pada tahun pertama, 

Rp 17.507.812 pada tahun kedua, Rp 13.213.851 pada tahun ketiga, Rp 

10.341.393 pada tahun keempat.  

3. Net Present Value (NPV) bernilai positif, dengan perolehan sebesar Rp 

84.090.426, sehingga dapat disimpulkan pendirian industri pembuatan 

superkapasitor dari limbah pelepah kelapa sawit layak dijalankan. 

4. Persentase Internal Rate of  Return (IRR) dalam periode 4 tahun adalah 

34,6 %. Jika dibandingkan dengan tingkat suku bunga 5,3%, pendirian 

usaha dikatakan layak karena persentase nilai IRR lebih besar 

dibandingkan dengan persentase suku bunga.  

5. Payback period (PP) dicapai dalam masa 2 tahun, 10,5 bulan. Artinya 

pengembalian modal yang telah diinvestasikan kembali sebelum tahun ke 

4, hal ini menunjukkan bahwasanya industri superkapasitor layak didirikan 

di Provinsi Riau. 

 

6.2 Saran  

Adapun saran yang diajukan pada penelitian ini diharapkan pendirian 

industri pemanfaatan biomassa pelepah kelapa sawit selayaknya dikembangkan, 

khususnya di Provinsi Riau yang memiliki luas perkebunan sawit terbesar di 

Indonesia. Selain itu, kebutuhan superkapasitor sebagai alat penyimpan energi 

mempunyai prospek yang sangat baik di Industri elektronika dan alat-alat dengan 

teknologi digital yang berkembang pesat dewasa ini yang tentu saja dapat 

meningkatkan perekonomian masyarakat di daerah penghasil limbah biomassa 

terbesar di Riau untuk jenis kelapa sawit. 

 


