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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

V.1 Kesimpulan 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pengaruh kinerja 

keuangan, struktur modal dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan yang 

terdaftar di Jakarta Islamic Index. Salah satu tugas manajemen perusahaan adalah 

menciptakan nilai bagi pemegang saham mereka. Penelitian ini menjelaskan 

mengenai pengaruh kinerja keuangan, struktur modal dan ukuran perusahaan 

terhadap nilai perusahaan untuk membantu perusahaan meningkatkan keunggulan 

kompetitif mereka. Berdasarkan pada temuan penelitian ini hasil uji hipotesis 

pertama membuktikan bahwa kinerja keuangan memiliki pengaruh yang signifikan 

pada nilai perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index artinya semakin baik 

suatu perusahaan dalam menciptakan laba maka akan meningkatkan nilai 

perusahaan. 

Pada pengujian hipotesis kedua membuktikan bahwa struktur modal tidak 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan. Artinya tingkat 

struktur modal suatu perusahaan tidak mempengaruhi besaran nilai perusahaan 

karena informasi struktur modal menjadi tidak relevan bagi investor dalam 

meningkatkan nilai perusahaan. Hasil pengujian pada hipotesis ketiga 

membuktikan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh signifikan terhadap 

nilai perusahaan. Artinya ukuran perusahaan yang semakin besar akan 

meningkatkan nilai suatu perusahaan dalam proses pengelolaan bisnisnya. Hasil 

pengujian untuk variabel kontrol yakni umur perusahaan dinyatakan bahwa umur 

perusahaan memiliki tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Artinya umur perusahaan suatu perusahaan tidak dapat meningkatkan nilai 

perusahaan. 
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V.2 Saran 

 Berdasarkan pada hasil penelitian tersebut dan penjelasan mengenai hasil 

penelitian maka penulis memeiliki beberapa saran untuk dapat diperhatikan sebagai 

masukan untuk memberikan manfaat sebagai berikut: 

 

a. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Bagi penelitian selanjutnya yang ingin melakukan penelitian mengenai 

pengaruh kinerja keuangan, struktur modal dan ukuran perusahaan terhadap 

nilai perusahaan dapat menggunakan pengukuran kinerja keuangan selain 

ROA, terdapat beberapa proksi penelitian yang dapat digunakan yakni ROE 

dan ROCE sehingga dapat dikembangkan dengan pengukuran proksi 

tersebut serta dapat menggunakan sampel penelitian yang lebih banyak dan 

menambahkan periode tahun penelitian. 

b. Bagi Perusahaan 

Rekomendasi bagi perusahaan adalah manajemen perusahaan yang terdaftar 

di Jakarta Islamic Index harus harus fokus pada peningkatan kinerja 

keuangan dan ukuran perusahaan dengan meningkatkan omset dan 

membuka pasar baru untuk dapat meningkatkan nilai perusahaan. 

Sedangkan bagi investor agar dapat memperhatikan faktor -faktor terkait 

kinerja keuanagan dan ukuran perusahaan agar dapat meningkatkan nilai 

perusahaan sehingga dapat memberikan keuntungan bagi investor.


