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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1        Kesimpulan 

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, penulis dapat 

menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Investasi aktiva tetap pada PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk 

mengalami penurunan dari periode ke periode. Pada tahun 2003 investasi 

aktiva tetap menurun sebesar 3,93%. Dan pada tahun 2004 investasi aktiva 

tetap mengalami penurunan drastis sebesar 8,30% dari tahun 2003. Di tahun 

2005 penurunan investasi aktiva tetap sebesar 8,32% dan di tahun 2006 

investasi aktiva tetap menurun sebesar 9.22%. Penurunan aktiva tetap PT 

Tambang Batubara Bukit Asam disebabkan karena jumlah beban 

penyusutan aktiva tetap perusahaan setiap tahun meningkat dibandingkan 

dengan jumlah penambahan aktiva tetapnya sehingga nilai aktiva tetap 

perusahaan menjadi menurun. 

2. Investasi aktiva tetap pada PT Bumi Resources Tbk cenderung meningkat. 

Pada tahun 2003 investasi aktiva tetap mengalami kenaikan yang cukup 

signifikan sebesar 255,52% dari tahun 2002. Namun di tahun 2004 investasi 

aktiva tetap mengalami penurunan sebesar 4.68%. Tetapi pada tahun 2005 

dan 2006 PT Bumi Resources berhasil meningkatkan kembali investasi 

aktiva tetapnya sebesar 21,42% dan untuk tahun 2006 sebesar 42.99%. 

Walaupun PT Bumi Resources mengalami penurunan aktiva tetap di tahun 
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2004, namun secara umum perusahaan mengalami peningkatan pada aktiva 

tetapnya karena adanya pembelian aktiva tetap yang menyebabkan nilai 

aktiva tetap perusahaan meningkat.   

3. Secara parsial, tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara return on 

investment terhadap investasi aktiva tetap. Begitu juga hasil pengujian 

terhadap total asset turnover dimana tidak terdapat pengaruh yang 

signifikan terhadap investasi aktiva tetap. Secara simultan terdapat pengaruh 

Return On Investment dan Total Asset Turnover terhadap investasi aktiva 

tetap sebesar 77.3%. Sisanya sebesar 22.7% adalah pengaruh faktor-faktor 

lain yang tidak diamati oleh peneliti.  

 

5.2        Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis mencoba 

untuk memberikan saran sebagai berikut: 

1. Perusahaan sebaiknya meningkatkan return on investment dan total asset 

turnover dengan mendayagunakan aktiva secara lebih efektif sehingga 

antara jumlah rupiah yang dikeluarkan sebanding dengan manfaat ekonomis 

yang akan diperoleh dari aktiva tersebut sehingga diharapkan dapat 

meningkatkan penjualan dan laba perusahaan.  

2. Perusahaan diharapkan dapat lebih meningkatkan investasi aktiva tetapnya, 

sehingga aktiva tetap tersebut dapat memberikan hasil yang maksimal di 

dalam kegiatan operasionalisasi perusahaan ditahun-tahun yang akan datang. 
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3. Untuk peneliti selanjutnya, sebaiknya menambah jumlah sampel tahun 

penelitian dan menggunakan analisis rasio yang lain untuk mengetahui 

pengaruhnya terhadap investasi aktiva tetap. 


