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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1. Kesimpulan 

  

1. Dari penelitian yang dilakukan, yang menjadi pihak pengelola investasi selain PT. 

Marlin Trisiana juga melibatkan pihak lain yang ikut berperan dalam menjalankan 

proyek investasi ini seperti ahli teknisi yang masa kerjanya hanya berlangsung 

selama proyek dijalankan. Bila masa proyek tersebut telah habis maka secara 

langsung hubungan kerja antara manajemen PT. Marlin dan manajemen ahli 

teknisi ikut berakhir. Dan dalam pengadaan produk investasi Harris Company ada 

sebagai Suplier untuk PT. Marlin Trisiana.  

2. Dari hasil penelitian yang dilakukan investasi proyek ini dijalankan secara matang 

dan strategi yang jelas. Hal ini dilakukan mulai dari penetapan harga yang cukup 

bersaing, kualitas produk yang memiliki brand image yang baik, serta pengaturan 

penjadwalan yang sesuai agar mendukung efektivitas dan efesiensi dari waktu dan 

uang.Dalam hal ini yang sangat berperan penting adalah bagaimana manajemen 

melakukan proses lobi kepada pihak stasiun TV. Dan tentunya proyek ini 

dijalankan dengan penuh ketelitian, karena kesalahan dalam menjalankan proyek 

ini akan berakibat fatal, seperti jatuhnya pemancara yang bisa mengakibatkan 

kecelakaan jiwa, serta terjadi gangguan terhadap tayangan stasiun TV yang 

mengakibatkan stasiun TV tersebut mengalami kerugian. Sementara kesalahan 

yang diakibatkan oleh kelalaian dalam menjalankan proyek ini dapat dikenai 

sanksi pidana. 
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3. Faktor yang sangat mepengaruhi keberhasilan produk ini adalah kemapuan 

perusahaan atau manajemen dalam melakukan proses lobi kepada pihak stasiun 

TV. Karena langkah ini adalah langkah yang dapat menciptakan rasa percaya agar 

proyek ini dapat dijatuhkan ketangan manajemen. 

4. Dari hasil penelitian yang dilakukan ada banyak faktor yang menyebabkan suatu 

perusahaan dapat melakukan bisnis berskala internasional yaitu ; 

a. Mencari pasar baru ; memproduksi dan menjualnya di pasar luar negeri 

b. Mencari suplai bahan baku baru ; mengeksploitasi bahan-bahan yang 

dapat   dijumpai dinegara lain. 

c. Meminimumkan biaya-biaya (cost minimizers) ; mencari dan berinvestasi 

pada     

d. fasilitas-fasilitas luar negeri yang biayanya lebih rendah. 

e. Memperoleh teknologi baru 

f. Meningkatkan efisiensi produksi 

g. Menghindari kendala atau rintangan-rintangan politik dan regulasi 

h. Mengurangi resiko defersifikasi 

 

5.   Dari hasil penelitian dan pengolahan data yang dilakukan menggunakan Capital 

Budgeting makan dapat ditarik kesimpulan bahwa proyek investasi tersebut dapat 

dijalankan, karena berdasarkan hasil pengolahan data pada tahun pertama 

tepatnya dibulan April tahun pertama proyek investasi tersebut telah mendapatkan 

surplus, dengan nilai NPV= 11.122.164.26 
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5.2. Saran 

 

1.   Dalam penelitian kelayakan investasi perusahaan asing selanjutnya, diharapkan 

ada kontribusi yang lebih signifikan daripada penelitian ini, bagi dari segi 

pengembangan teori maupun dalam analisa peramalan yang meliputi tingkat 

inflasi, pengaruh politik dan kebijakan negara, tingkat pajak yang tentunya 

mempunyai metode sendiri, serta analisa tentang pengaruh naik turunnya mata 

uang perusahaan induk terhadap subsidiari. 

2.   Dalam penelitian ini, disankan agar PT. Marlin Trisiana sebaiknya melakukan 

analisa yang lebih matang sebelum menentukan apakah suatu investasi layak 

dijalankan atau tidak, serta adanya perjanjian kontrak yang sangat mengikat agar 

menghindari terjadinya kecurangan terhadap proyek yang telah dijalankan.  

3.   Bagi pembaca penelitian ini yang ingin menjadikan karya ilmiah ini sebagai 

informasi, harapkan dapat membaca berbagai buku panduan yang berkaitan 

dengan materi penelitian ini, karena penelitian yang penulis lakukan masih sangat 

terbatas.      

 

 

 

 


