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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN  

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian pada PT. Puriwisata Tangkuban Parahu 

(Gracia Spa), dengan judul Pengaruh Besarnya investasi Aktiva Tetap Terhadap 

Return On Investment Perusahaan , dapat disimpulkan  sebagai berikut: 

3. Investasi banguna kolam dengan return on investment perusahaan memiliki 

hubungan negatif yang sangat kuat. Artinya bahwa, setiap penurunan investasi 

aktiva tetap akan diikuti dengan kenaikan return on investment  perusahaan 

atau sebaliknya. Investasi merupakan salah satu faktor penting dalam 

meningkatkan pertumbuhan kekayaan perusahaan melalui distribusi hasil 

investasi. Dengan kata lain adanya kegiatan investasi yang efektif  dan efisien 

diharapkan profit margin dan assets turnover akan meningkat, sehingga return 

on investment yang diharapkan perusahaan juga akan meningkat.   

4. Investasi aktiva tetap berpengaruh secara signifikan terhadap return on 

investment perusahaan. Artinya bahwa, dengan menurunnya nilai buku dari 

investasi aktiva tetap akan berpengaruh meningkatnya tingkat profit margin 

dan assets turnover, sehingga menyebabkan meningkatnya return on 

investment  perusahaan. Return on investment PT. Puriwisata Tangkuban 

Parahu (Gracia Spa) sebagian besar dipengaruhi oleh investasi aktiva tetap. 

Faktor penyebab besarnya pengaruh investasi aktiva tetap terhadap return on 

investment  perusahaan, antara lain : kebijakan investasi perusahaan dan nilai
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buku aktiva tetap. Sedangkan faktor-faktor lain yang mempengaruhi return on 

investment perusahaan, antara lain : profit margin, assets turnover, perilaku beli 

konsumen, dan tingkat persaingan.   

5.2 Saran 

Setelah melakukan penelitian, penulis memberikan saran sebagai berikut : 

1. Untuk Perusahaan 

Berdasarkan hasil penelitian terbukti bahwa besarnya investasi aktiva tetap 

berpengaruh secara signifikan terhadap return on investment perusahaan, 

maka perusahaan hendaknya dalam melakukan kegiatan investasi harus 

direncanakan dan dikendalikan dengan sebaik-baiknya sehingga investasi 

yang dikeluarkan benar-benar efektif dan efisien serta menghasilkan return on 

investment yang tinggi. 

2. Untuk Peneliti selanjutnya 

Penulis yang akan datang yang menjadikan objek penelitiannya investasi 

aktiva tetap terhadap return on investment perusahaan, ruang lingkup 

penelitian tidak hanya dilakukan pada perusahaan jasa pariwisata, tetapi 

sebaiknya dilakukan pada jenis perusahaan yang berbeda, misalnya : 

perusahaan dagang, perusahaan pemerintah, dan jenis perusahaan lainnya.  


