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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan dan diolah serta hasil 

analisis data penelitian tentang Pengaruh Investasi Aktiva Tetap dan Modal 

Kerja Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdapat di 

Bursa Efek Indonesia, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan 

sebagaiberikut: 

1. Hasil uji hipotesis dengan uji statistik t menyatakan bahwa investasi aktiva 

tetap berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas pada 

perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia tahun 2012, 

dengan demikian semakin tinggi investasi aktiva tetap maka semakin 

rendah nilai profitabilitas perusahaan. 

2. Hasil uji hipotesis dengan uji statistik t menyatakan bahwa modal kerja 

mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas pada 

perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia tahun 2012, 

dengan demikian semakin tinggi modal kerja maka semakin tinggi pula 

nilai profitabilitas perusahaan.  

3. Hasil uji hipotesis dengan uji simultan (uji f) menyatakan bahwa investasi 

aktiva tetap dan modal kerja secara simultan berpengaruh terhadap 

profitabilitas. Dengan demikian semakin tinggi nilai investasi aktiva tetap 
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dan modal kerja maka semakin tinggi pula nilai profitabilitas yang akan 

diperoleh suatu perusahaan. 

 

B. Implikasi 

Berdasarkankesimpulandaripenelitian yang dilakukan, 

investasiaktivatetapdan modal kerjasecarabersama-

samamemberikanpengaruhpositifdalammeningkatkanprofitabilitasperusahaan

manufaktur.Profitabilitasmerupakansuatukemampuanperusahaandalammengh

asilkanlabadaripengelolaanaktiva yang dimilikiperusahaan, investasi, 

danpenjualan.Dengandemikiandapatdikatakanbahwaprofitabilitasperusahaana

kanmeningkatapabilainvestasibaikdalamaktivatetapmaupunaktivalancaratau 

modal kerjadilakukansecarabersama-sama.  

Menurutfakta yang 

didapatdarihasilpenelitian,investasiaktivatetapmemilikipengaruhnegatifdansig

nifikanterhadappeningkatanprofitabilitas. Olehkarenaitu, 

hasilpenelitianinidiharapkandapatmembantuperusahaandalammempertimbang

kankeputusaninvestasi yang akandiambil, karenakeputusaninvestasi yang 

diambilakanberpengaruhterhadapkeputusan-keputusan lain 

danberpengaruhterhadapkemajuandankelangsunganhidupperusahaan di masa 

yang akandatang.  

Bagi investor 

penelitianinidiharapkandapatmenjadipertimbangandalammenentukandanmem
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utuskaninvestasi yang akandilakukan, karenatentunyasetiap investor 

menginginkanprospek yang lebihbaikbagiperusahaannya di masadepan.  

C. Saran 

Berdasarkankesimpulandanimplikasi di atas, saran-saran yang kiranya 

dapat diberikan peneliti gunameningkatannilaiprofitabilitasadalah: 

1. Bagiperusahaandiharapkanmampumemanfaatkandanmengelolaaktivanyase

caratepat agar nilaiprofitabilitasperusahaandapatditingkatkan, 

sertadapatmenentukaninvestasidalamsektormana yang 

cocokdipilihdalamperusahaantersebutsehingganantinyadapatmeningkatkan

nilaiprofitabilitasperusahaanitusendiri. 

2. Bagiinvestor ataumasyarakatsebaiknyamempunyaipengetahuan yang 

mendalammengenaifaktor-faktor yang 

dapatmeningkatkannilaiprofitabilitassuatuperusahaan, 

sehinggadapatdiambilsecaratepatpilihaninvestasi yang 

akanditanamkankedalamsuatuperusahaan. 

3. Penelitimenyarankan agar 

penelitianselanjutnyamempertimbangkanketerbatasan yang 

adadalampeneltianini. 

Penelitiselanjutnyadapatmelakukanpenelitiandenganmenggunakanrasiopro

fitabilitas yang lebihberagam, tidakhanyadilihatdarireturn on 

investmentnyasajatapimenggunakanrasioprofitabilitaslainsepertireturn on 

equity, return on assets, profit margin, earning per share, dansebagainya. 
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4. Penelitianselanjutnyadiharapkandapatmemilihvariabelindependenlainyang 

lebihkompleksdanlebihberpengaruhterhadapvariabeldependensepertifirm 

size, debt, total biaya, lababersih, penjualan, dansebagainya. 

5. Penelitianselanjutnyadiharapkandapatmenambahperiodepenelitian yang 

digunakansehinggamenghasilkaninformasi yang lebihmendukung.  


