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ABSTRAKSI 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manakah yang lebih menguntungkan antara 

utang bank dengan sewa guna dalam pemenuhan kendaraan CV. Agro Mandiri 

Jember. 

Data-data yang digunakan adalah data berupa laporan keuangan, laporan keuangan, 

laporan pembayaran hutang, tentang jumlah penjualan, kapasitas mesin yang ada, 

harga jual produk, pemasaran, dan lain sebagainya Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa Ditinjau dari aspek pasar dan pemasaran, masih memungkinkan bagi CV. PT. 

Satya Agro Mandiri Jember untuk melakukan penambahan armada kendaraan angkut, 

hal ini dapat dilihat dari adanya kenaikan jumlah permintaan bibit setiap tahunnya, 

dan juga dari prospek perusahaan yang mengalami perkembangan, sedangkan ditinjau 

dari aspek market share layak untuk dilaksanakan dan Setelah dilakukan pengujian 

terhadap langkah pemecahan yaitu dengan memproyeksikan laba rugi, lebih 

menguntungkan utang bank dalam pemenuhan kendaraan pada CV. Agro Mandiri 

Jember.  

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan adalah CV. Satya 

Argo Mandirri untuk pemenuhan kebutuhan sebaiknya menggunakan jasa pinjaman 

bank, karena jika dilihat dari NPV dan COC yang dihasilkan, setelah dilakukan 

perhitungan , maka untuk pemenuhan kebutuhan kendaraan pada tahun 2008 sampai 

tahun 20012 didapatkan kenaikan. Artinya CV. Satya Argo Mandiri masih mampu 

memenuhi kewajibanya pada akhir tahun 2012 masih dikatakan sehat. Maka dari itu 

untuk tahun berikutnya, tetap mempertahankan kinerjanya 

 

 

ABSTRACTION 

 

The goal of this study is to know which be more give benefit among bank loan with 

rent of effort using to fulfill vehicle of CV. Satya Argo Mandiri of Jember. 

The data are financial statement, statement of loan paying, about saling that it is 

reviewed of market aspect and marketing, it is still possible to CV. Satya Argo 

Mandiri of Jember to carried out increasing of vehicle force, it is shown of 

prospective increasing every years, and it also from firm prospecting which 

experience developing, while it is reviewed of market share aspect is proper to be 

carried out testing to solving step about projected to profit and loss, it is more benefit 

bank loan in fulfill vehicle to CV. Argo Mandiri Jember. 

Based on the conclusion above, it suggested to be given to CV. Satya Argo Mandiri to 

fulfill need to used bank loan service, because if it is watched of NPV and COC 

result, after it is carried out calculation, thus fulfilling of vehicle need in 2008 up to 

2012 will get increasing. It gives mean that CV. Satya Argo Mandiri is good. Based 



on this result for next, to maintain the performance. 
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