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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

V.1  Simpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kinerja keuangan, 

kebijakan dividen dan keputusan investasi terhadap nilai perusahaan pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia, berdasarkan uraian 

dan pengujian yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan yaitu. 

Kinerja keuangan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap nilai 

perusahaan, kinerja keuangan yang dimiliki perusahaan mencerminkan bagaimana 

kondisi dan kemampuan perusahaan dalam mengelola keuangan yang dimiliki 

untuk menghasilkan laba yang lebih besar, dengan baiknya kinerja keuangan 

maka akan berdampak pada peningkatan nilai perusahaan. 

Kebijakan dividen memiliki pengaruh positif signifikan terhadap nilai 

perusahaan, kebijakan dividen yang menentukan besaran dan pembagian dari 

dividen kepada para pemegang saham memiliki pengaruh terhadap nilai 

perusahaan, hal ini dikarenakan dividen merupakan salah satu bentuk return yang 

akan didapatkan oleh pemegang saham,  selain itu juga dividen dapat memberikan 

cerminan mengenai kondisi keuangan perusahaan, dengan adanya dividen maka 

keuangan perusahaan berarti sedang baik sehingga membuat investor percaya 

untuk menempatkan uangnya pada saham perusahaan yang akan berdampak pada 

nilai perusahaan. 

Keputusan investasi tidak memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan, 

keputusan investasi yang dibuat oleh perusahaan untuk mengembangkan dan 

memperluas bisnisnya bukan menjadi faktor utama yang diperhatikan oleh 

investor sehingga tidak memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan. 

 

V.2  Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan di atas, maka 

saran yang dapat dibagikan kepada penelitian selanjutnya agar dapat memperoleh 

hasil penelitian terbaik yaitu: 
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1. Saran Teoritis 

Bagi penelitian selanjutnya, sebaiknya memperhatikan keterbatasan yang 

dialami dalam penelitian ini, dimana dalam penelitian selanjutnya 

diharapkan dapat menambah jumlah observasi dan sampel yang 

digunakan, serta melakukan penambahan variabel maupun penggunaan 

pengukuran lain, hal ini dikarenakan dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan sedikit faktor faktor yang kemungkinan berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan, untuk penelitian selanjutnya dapat 

menggunakan faktor eksternal dalam penelitian. 

2. Saran Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk menyediakan 

gambaran kepada perusahaan dalam menentukan faktor faktor apa saja 

yang menjadi pengaruh dalam nilai perusahaan, dimana perusahaan 

diharapkan dapat menjaga dan meningkatkan kinerja keuangannya 

karena kinerja keuangan meruapakan hal yang mempengaruhi nilai 

perusahaan, selain itu kebijakan dividen yang ditentukan juga agar lebih 

diperhatikan, karena dengan melakukan pembagian dividen maka minat 

investor dalam berinvestasi ke perusahaan akan meningkat yang 

kemudian akan berdampak pada meningkatnya nilai perusahaan. 


