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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

V.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah 

dikemukakan sebelumnya, maka kesimpulan penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

a. Current Ratio berpengaruh signifikan terhadap investasi aktiva 

pada Badan Usaha Milik Negara yang mendapatkan Penyertaan 

Modal Negara 

b. Return on Investment berpengaruh signifikan terhadap investasi 

aktiva pada Badan Usaha Milik Negara yang mendapatkan 

Penyertaan Modal Negara 

c. Total Asset Turnover tidak berpengaruh signifikan terhadap 

investasi aktiva pada Badan Usaha Milik Negara yang 

mendapatkan Penyertaan Modal Negara 

d. Debt Ratio berpengaruh signifikan terhadap investasi aktiva pada 

Badan Usaha Milik Negara yang mendapatkan Penyertaan Modal 

Negara 

e. Current Ratio, Return on Investment, Total Asset Turnover dan 

Debt Ratio terbukti berpengaruh signifikan terhadap Investasi 

Aktiva (INVAK). 

 

V.2 Saran 

Hasil temuan ini menunjukkan pula hal-hal yang perlu 

diperhatikan, baik oleh pihak manajemen perusahaan maupun pihak lain 

yang menyelidiki permasalahan serupa. Beberapa saran yang diberikan 

antara lain :  

a. Variabel yang memiliki pengaruh signifikan terhadap Investasi 

Aktiva adalah CR, ROI dan DR. Dengan demikian Direktorat 
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Jenderal Pajak dapat memperhatikan 3 variabel ini sebagai 

referensi untuk memprediksi Investasi Aktiva (INVAK) BUMN 

yang mendapatkan penyertaan modal negara (PMN).  

b. Hasil penelitian menunjukkan bahwa TATO tidak berpengaruh 

signifikan terhadap Investasi Aktiva (INVAK). Meski demikian 

interpretasi hasil perlu dilakukan secara hati-hati sehingga 

disarankan untuk dilakukan pengujian ulang dengan variabel yang 

berbeda untuk memperoleh hasil yang lebih maksimal. 

c. Berdasarkan temuan penelitian ini, maka agenda penelitian 

mendatang yang dapat diberikan adalah : (1). mengeksplorasi lebih 

dalam mengenai hubungan masing-masing variabel, menambah 

variabel penelitian atau menggunakan metode estimasi yang 

berbeda untuk memperoleh hasil yang paling mendekati kenyataan 

atau teori. (2). Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah 

variabel dengan cara menggunakan variable selain variabel Current 

Ratio, Return on Investment, Total Asset Turnover dan Debt Ratio 

untuk memperoleh data yang lebih luas sehingga hasil penelitian 

lebih dapat digeneralisasi. 
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