
BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan tujuan penelitian yang telah ditetapkan, maka diperoleh 

kesimpulan yaitu berdasarkan Aspek pasar dan pemasaran, pendirian pembuatan 

pupuk organik sesuai keinginan konsumen dari hasil wawancara kuesioner 

terbuka terhadap 30 orang responden yang dianalisis menggunakannalisa SWOT 

dasar, serta penentuan segemntasi pasar yaitu sektor perkebunan di Pekanbaru dan 

yang menjadi target pasar adalah rumah tangga usaha pertanian. Pada aspek ini 

juga dibutuhkan peramalan produksi. 

Aspek teknis, pendirian usaha pembuatan pupuk organik ini didasari oleh 

potensi limbah padat yang bisa dijadikan pupuk dan media tanam serta  

kandungan limbah padat yang mendekati kandungan produk pupuk yang sudah 

dijual dipasaran. Dan dalam pembuatan produk ini juga menggunakan mesin dan 

alat bantu yang sederhana. 

Aspek hukum, usaha yang akan dijalankan dibutuhkan kelengkapan 

dokumen untuk mendirikan usaha beberapa dokumen yang harus dilengkapi yaitu 

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Izin Prinsip, Izin Gangguan (HO), Surat Izin 

Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Izin Usaha Industri 

(IUI), dokumen untuk mengajukan kredit serta persyaratan jaminan dan 

kemampuan memenuhi jaminan jika bisnis dibiayai dengan pinjaman.  

Aspek manajemen sumber daya manusia, dalam pendirian usaha ini 

dibutuhkan karyawan yang tekun dan teliti. Karyawan yang dibutuhkan sebanyak 

13 orang yang terdiri dari pimpinan, pegawai, operator produksi, quality control 

dan sallesman. 

Aspek finansila, didapatkan rencana kebutuhan investasi yang dibutuhkan 

sebesar Rp. 296.315.000 maka lama periode yang diperlukan untuk 

menggembalikan uang yang telah diinvestasikan adalah 9 bulan, nilai penyusutan 

untuk 3 item per tahunnya sebesar Rp 21.256.667, adapun keuantungan dan 

pengeluaran mengalami peningkatan per tahunnya dalam 5 periode, nilai NPV 
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sebesar Rp. 1.111.283.246 dengan tingkat suku bunga 6,50% yang memiliki nilai 

positif, tingkat IRR yang dicapai dalam 5 periode tahun adalah 50,05% dimana 

nilai tersebut lebih besar dari nilai MARR yaitu 11,5%.    

 

6.2 Saran 

 Adapun saran yang dapat diberikan untuk PT. P&P Bangkinang, 

diharapkan perusahaan mampu membuat usaha pembuatan pupuk organik dari 

limbah padat ini karena selain mendapatkan keuntungan tambahan juga akan 

mampu mengurangi penumpukan limbah padat pada kolam penampungan akhir. 

Kemudian saran yang diberikan untuk penelitian berikutnya agar peneliti mampu 

membuat eksperimen untuk produk ini agar dapat menentukan komposisi yang 

optimal pada produk tersebut.   


