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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis mengenai pengaruh 

investasi aktiva tetap terhadap pendapatan operasional pada PT. Telekomunikasi 

Indonesia Tbk dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan analisis regresi linier sederhana hubungan antara investasi aktiva 

tetap terhadap pendapatan operasional berbanding lurus atau searah. Dengan 

kata lain setiap kenaikan investasi aktiva tetap akan mengakibatkan kenaikan 

pada pendapatan operasional.  

2. Berdasarkan analisis korelasi Pearson didapat korelasi sebesar r = 0,943. 

Angka ini termasuk kedalam korelasi yang sangat kuat karena nilai berada 

pada interval 0,80-1,000. Ada korelasi positif sebesar 0,943 antara investasi 

aktiva tetap dan pendapatan operasional maka korelasi antara 2 variabel 

bersifat searah. Dengan kata lain kenaikan investasi aktiva tetap terjadi 

bersama – sama dengan kenaikan pendapatan operasional. Atau sebaliknya 

penurunan investasi aktiva tetap terjadi bersama – sama dengan penurunan 

pendapatan operasional. 

3. Berdasarkan uji t diperoleh bahwa nilai thitung sebesar 5,663 sedangkan ttabel 

sebesar 2,776 berarti thitung > ttabel maka Ho ditolak artinya bahwa ada hubungan 

secara signifikan antara investasi aktiva tetap dengan pendapatan operasional. 
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Karena t hitung nilainya positif, maka berarti investasi aktiva tetap 

berhubungan positif dan signifikan terhadap pendapatan operasional. 

 

5.2 Saran  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan diatas, maka penulis 

mencoba memberikan saran dengan harapan dapat bermanfaat bagi pihak yang 

berkepentingan. Adapun saran tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Pihak Perusahaan 

Perusahaan dapat menjadikan hasil penelitian ini  dalam melakukan 

pertimbangan atas investasi aktiva tetap yang akan dilakukan perusahaan. 

Perusahaan dapat melihat besarnya pengaruh dari investasi aktiva tetap yang 

telah dilakukan terhadap pendapatan operasional . Perusahaan harus dapat 

mengoptimalkan pendapatan operasional dengan memberikan kualitas 

pelayanan jasa informasi dan komunikasi yang terbaik kepada masyarakat. 

Sehingga dengan mengoptimalkan pendapatan operasional, perusahaan dapat 

mengembangkan kegiatan operasionalnya.    

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Pihak – pihak yang tertarik untuk melakukan penelitian selanjutnya, disarankan 

untuk menggunakan sampel yang lebih banyak sehingga dapat mewakili 

keadaan secara menyeluruh, sampel diambil dalam laporan keuangan 

pertriwulan agar lebih tahu pada saat triwulan keberapa mulai memiliki 

pengaruh.  Dan dapat juga dilakukan pada perusahaan yang bergerak di bidang 

jasa lainnya.  


