
BAB IX 

REKOMENDASI 

 

 Pada bab 9 ini, berisikan rekomendasi dari rencana usaha bisnis yang telah dibuat, yaitu 

Dyton Corp. Rekomendasi ini ditulis berdasarkan kajian terhadap semua aspek pada bab-bab 

sebelumnya. 

 Berdasarkan analisis industri, jenis usaha Dyton Corp didukung oleh berkembangnya 

gaya hidup dan jumlah penduduk yang padat dan stabil di lingkungan bisnis Dyton Corp. Dari 

segi pesaing, Dyton Corp beserta strategi-strateginya dinilai cukup mampu untuk bersaing dari 

segi kualitas produk. Hal ini menjadikan Dyton Corp memiliki masa depan yang menjanjikan 

dan berprospek.  

 Berdasarkan bentuk usaha, Dyton Corp sudah terencana dengan baik. Hal ini terlihat dari 

jelasnya Visi, Misi, Tujuan, serta produk yang dijual. Bentuk usaha yang akan dijalankan juga 

sudah terencana dengan jelas, yaitu dipegang oleh pemilik sendiri. Kebutuhan awal untuk 

menjalani usaha juga sudah terproyeksi dengan baik dan jelas. 

 Berdasarkan rencana jasa dan operasi, Dyton Corp menunjukan dengan jelas alur proses 

hulu sampai hilir usaha dibeli dari pemasok yang mana serta cara penjualannya. Produk-produk 

Dyton Corp sudah memiliki arah penjualan yang jelas.  

 Berdasarkan rencana pemasaran, Dyton Corp telah merancang berbagai strategi-strategi 

yang dinilai baik  dan unik bila dibandingkan dengan pesaing lain. Strategi utama adalah moto 

We Build It, We Play It!! dan berikutnya adalah mengadakan lomba serta pameran. hal ini cukup 

bagi Dyton Corp untuk menarik perhatian konsumen agar melihat produk-produk Dyton Corp. 

 Berdasarkan Perencanaan organisasi, perusahaan akan didirikan dengan persyaratan-

persyaratan legal agar tidak terjadi masalah dengan pendirian usaha. Perusahaan juga 

menyediakan struktur organisasi dengan jelas agar perusahaan berjalan terarah. Karyawan yang 

direkrut akan ditempatkan pada tempat yang sudah ada disediakan, serta pembayaran balas jasa 



pun sudah dipersiapkan perhitungannya. Gaji bagi para karyawan tidaklah termasuk kecil, dan 

diatas UMR kota Jakarta. Pegawai akan merasa dihargai kinerjanya. 

 Berdasarkan Pengendalian Risiko yang ada, sedapat mungkin penulis telah meminimalis 

resiko yang dapat memberikan dampak cukup besar dan kerugian cukup berat. Diluar dari risiko-

risiko yang tidak dapat dikendalikan penulis seperti bencana alam, telah dipersiapkan rencana-

rencana penanggulangannya. 

 Berdasarkan rencana keuangan pada proforma Cash Flow, Dyton Corp memiliki arus kas 

yang positif selama 5 tahun kedepan. Hal ini menunjukan bahwa Dyton Corp merupakan bisnis 

yang dapat menghasilkan profit serta dapat berkembang menjadi semakin besar. 

 Berdasarkan Proforma income statement selama 5 tahun  yaitu tahun 2015-2019, 

investasi Dyton Corp layak karena menghasilkan laba yang baik. Hasil perhitungan dengan 

mengunakan penilaian kelayakan investasi adalah layak dengan menghasilkan NPV Rp. 

378.046.300. Penilaian investasi perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dilakukan dengan 

menghitung Profitability Index yaitu sebesar 2.26015433 dengan kesimpulan layak dijalankan 

karena nilainya lebih dari satu, artinya akan menghailkan 235% dari modal yang ditanam. 

Pengembalian investasi selama 1 tahun 1 bulan 17 hari. Tingkat pengembalian suku bunga 

sebesar 59.008%  yang berarti bisnis ini memiliki tingkat pengembalian lebih besar dari yang 

diterima yaitu pada 12%. Dengan melihat nilai NPV, PI, IRR, Dyton Corp layak untuk  di 

jalankan. Sehingga berdasarkan pada hasil perhitungan kelayakan investasi dan rencana-rencana 

operasi lainnya, maka direkomendasikan bisnis ini diharapkan dapat berkembang setelah 5 tahun 

kedepan sesuai dengan perkembangan kebutuhan konsumen, teknologi, inovasi produk, dan pola 

hidup masyarakat. 

 

 

 

 



 


