
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab IV, maka dapat 

disimpulkan bahwa investasi aktiva tetap cukup berpengaruh terhadap laba 

operasional PDAM Kota Cirebon. Artinya dengan pertambahan aktiva tetap yang 

dilakukan oleh perusahaan cukup mempengaruhi terhadap peningkatan laba 

operasional, meskipun tidak sejalan dengan peningkatan aktiva tetap, namun secara 

garis besar berdasarkan hasil uji t, investasi aktiva tetap cukup mempengaruhi laba 

operasional PDAM Kota Cirebon. Dan berdasarkan uji koefisien determinasi, nilai 

koefisien determinasi sebesar 34,58% merupakan besarnya faktor yang 

mempengaruhi variabel independen (investasi aktiva tetap) terhadap variabel 

dependen (laba operasional), sedangkan sisanya sebesar 65,42% merupakan pengaruh 

faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap laba operasional PDAM Kota Cirebon. 

 

5.2 Saran 

 Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka 

saran yang dapat diajukan penulis adalah sebagai berikut : 

 

1. Saran bagi Perusahaan 

 Penulis menyarankan agar perusahaan, dalam hal ini PDAM Kota Cirebon, 

agar pelaksanaan investasi aktiva tetap dilakukan dengan memperhatikan kondisi dan 

kebutuhan perusahaan, agar tidak terjadi over investment dalam aktiva tetap. Hal 

tersebut jika terjadi akan mengakibatkan beban fixed cost yang ditanggung oleh 

perusahaan menjadi lebih besar jika dibandingkan dengan pendapatan yang akan 

diperoleh dari pelaksanaan investasi aktiva tetap tersebut, sehingga akan memberikan 

pengaruh yang cukup besar terhadap tingkat laba perusahaan, karena apabila 

dibandingkan dengan beban yang harus ditanggung oleh perusahaan, maka berakibat 



terhadap tingkat laba yang akan diterima perusahaan, atau dengan kata lain 

perusahaan akan mengalami kerugian. 

Untuk menghindari hal tersebut, maka pelaksanaan investasi aktiva tetap 

harus dilakukan secara efektif, agar peningkatan jumlah aktiva tetap berbanding lurus 

dengan meningkatnya laba. Suksesnya investasi aktiva tetap yang efektif dapat 

dilakukan dengan cara mengoptimalkan penggunaan aktiva tetap, melakukan 

perawatan dan pengendalian penggunaan aktiva tetap, sehingga akan meningkatkan 

pendapatan penjualan air maupun non air, serta dengan mengendalikan biaya 

operasional agar tercapainya efisiensi usaha, sehingga diharapkan laba operasional 

akan meningkat sejalan dengan peningkatan investasi aktiva tetap. 

 

2. Saran bagi penelitian selanjutnya 

a. Bagi peneliti selanjutnya yang juga ingin melakukan penelitian mengenai 

pengaruh investasi aktiva tetap terhadap laba operasional, penulis 

menyarankan agar penelitian dilakukan pada perusahaan yang setiap tahunnya 

melakukan kegiatan investasi aktiva tetap, hal tersebut akan mempermudah 

dan sangat membantu dalam proses penelitian yang akan dilakukan, selain itu 

agar penelitian yang dilakukan berpedoman pada standar akuntansi 

perusahaan yang berlaku. 

b. Penulis menyarankan untuk menggunakan indikator lain, yaitu Return on 

Investment (ROI) dalam menilai tingkat pengaruh investasi aktiva tetap 

terhadap laba. 

 

 

 

 

 

 


