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BAB V 

KESIMPULAN dan SARAN 

 

5.1  Kesimpulan 

 Berdasarkan keseluruhan penelitian dan pembahasan yang dilakukan penulis 

pada PT”X” di Bandung, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pada awalnya , PT”X” yang berencana untuk melakukan investasi 

restrukturisasi mesin pada perusahaannya dengan cara mengganti mesin-

mesin yang sudah tidak efisien lagi. Perusahaan akan mengganti mesin-mesin 

yang sudah tidak efisien yaitu mesin boiler dan mesin printing. Menurut 

analisis penulis, apabila perusahaan melakukan restrukturisasi mesin ini maka 

perusahaan dapat meningkatkan arus kas bersih dari laba perusahaan yang 

berasal dari penghematan biaya dan peningkatan kapasitas mesin. 

2. Perusahaan apabila melakukan pembelian mesin boiler dilihat dari jangka 

waktu pengembalian dana awal pada saat pembelian mesin, maka perusahaan 

sebaiknya  melakukan investasi  mesin boiler ini. Dana investasi ini akan 

kembali selama 4 bulan 7 hari setelah perusahaan melakukan pembelian 

mesin. Perusahaan juga apabila melakukan pembelian mesin printing, maka 

dilihat dari jangka waktu pengembalian dana yang dikelurakan pada waktu 

awal berinvestasi maka sebaiknya perusahaan melakukan investasi mesin 

printing ini. Dana investasi tersebut akan kembali selama 3 bulan 25 hari 

setelah perusahaan melakukan pembelian mesin.  
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3. Perusahaan apabila melakukan pembelian mesin boiler dilihat dari nilai 

waktu uang (time value of money) yang diterima perusahaan sampai akhir 

umur proyek, maka sebaiknya perusahaan melakukan investasi ini karena 

pada akhir umur proyek perusahaan akan menerima nilai bersih sebesar Rp 

35.347.879.092,39. Sedangkan untuk pembelian mesin printing dilihat dari 

nilai waktu uang (time value of money) yang diterima perusahaan sampai 

akhir umur proyek, maka sebaiknya perusahaan melakukan investasi ini 

karena pada akhir umur proyek perusahaan akan menerima nilai bersih 

sebesar Rp99,180,159,812.18.  

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan serta 

kesimpulan-kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, penulis mencoba untuk 

memberikan saran yaitu: 

1. Perusahaan sebaiknya melakukan pembelian mesin boiler dan mesin 

printing, karena dilihat dari jangka waktu pengembalian dana dan nilai 

bersih yang diterima perusahaan setelah akhir umur proyek , kedua 

investasi tersebut layak untuk dilakukan. Tetapi jika perusahan memiliki 

dana yang terbatas dan tidak dapat mengambil kedua invetasi tersebut 

sekaligus, maka sebaiknya perusahaan melakukan pembelian mesin 

printing saja karena dilihat dari jangka waktu pengembalian dananya 

yang lebih kecil dan nilai bersih yang diterimanya pun lebih besar.    

2. Perusahaan sebaiknya melakukan pemantauan lebih lagi terhadap proses 

produksi terutama pada mesin-mesin yang dipakai saat produksi agar 
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perusahaan dapat dengan cepat menyelesaikan permasalahan berkaitan 

dengan mesin-mesin yang sudah tidak efisien.  

 


