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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan, maka penulis menarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Peningkatan investasi aktiva tetap yang dilakukan PT. Kereta Api 

(Persero) telah cukup baik. Dari tahun 1996 sampai dengan tahun 2005 

investasi aktiva tetap terus meningkat secara optimal, kecuali pada tahun 

1999 terjadi penurunan aktiva tetap yang dikarenakan terjadi penjualan 

salah satu aktiva tetap yaitu lokomotif. 

2. Penentuan Return On Investment pada PT. Kereta Api (Persero) 

didasarkan atas besarnya laba operasi yang didapat dari laporan laba-rugi 

berbanding dengan rata-rata aktiva tetap dihitung dengan saldo aktiva 

tetap awal tahun ditambah saldo aktiva tetap akhir tahun lalu dibagi dua 

dan data didapat dari neraca. Dimana hasil perhitungan berdasarkan 

teori-teori yang berlaku, Return On Investment pada PT. Kereta Api 

(Persero) cenderung berubah-ubah karena adanya perubahan pada laba 

operasi pada setiap tahun dan perubahan aktiva tetap pada setiap 

tahunnya. 

3. Dengan menggunakan metode statistik didapatkan koefisien korelasi r 

antara aktiva tetap (X) dengan Return On Investment (Y) adalah sebesar 

0.4149 menunjukkan tingkat kekuatan hubungan antara investasi aktiva 
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tetap (X) dengan Return On Investment (Y) terdapat hubungan yang 

positif dan sedang. Didapat juga koefisien determinasi sebesar 17.22% 

yang berarti Return On Investment dipengaruhi oleh investasi aktiva 

tetap sebesar 17.22% dan sisanya sebesar 82.78% dipengaruhi oleh 

variabel lain. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan analisis-analisis yang telah diuraikan diatas, maka penulis 

bermaksud mengajukan beberapa saran yang mungkin dapat digunakan sebagai 

bahan masukan bagi PT. Kereta Api (Persero) dan peneliti selanjutnya, sebagai 

berikut : 

1. Bagi PT. Kereta Api (Persero), harus mempetimbangkan keputusan 

untuk melakukan investasi aktiva tetap dengan cara melihat seberapa 

besar permintaan pasar terhadap kebutuhan jasa yang harus dihasilkan 

oleh perusahaan, sehingga penggunaan aktiva tetap sesuai dengan tujuan 

yang diharapkan perusahaan yaitu meningkatkan laba. Dengan 

meningkatkan laba operasi perusahaan dan investasi aktiva tetap yang 

sesuai dengan sasaran dan kebutuhan perusahaan, maka dapat 

meningkatkan Return On Investment. 

2. Bagi Peneliti selanjutnya yang berminat untuk melanjutkan penelitian ini 

sebaiknya meneliti secara lebih mendalam pengaruh variabel lain 

terhadap Return On Investment. 


