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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

V.1  Simpulan  

Atas dasar pengujian hipotesis yang telah dilakukan sebelumnya, maka 

didapat hasil serta simpulan ialah: 

1. Hasil pengujian atas variabel Likuiditas (CR), ditemukan bahwa variabel 

Likuiditas (CR) tidak memiliki pengaruh yang signifikan pada Nilai 

Perusahaan (PBV) perusahaan Makanan dan Minuman di Bursa Efek 

Indonesia periode 2016-2019. 

2. Berdasar uji yang dilakukan atas variabel Leverage (DER) ditemukan 

bahwa Leverage (DER) memiliki pengaruh yang positif signifikan pada 

variabel variabel Nilai Perusahaan (PBV) pada perusahaan Makanan dan 

Minuman di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2019. 

3. Atas dasar pengujian variabel Profitabilitas (ROE) Nilai Perusahaan 

(PBV) ditemukan bahwa Profitabilitas (ROE) memiliki pengaruh yang 

positif signifikan pada variabel variabel Nilai Perusahaan (PBV) pada 

perusahaan Makanan dan Minuman di Bursa Efek Indonesia periode 

2016-2019. 

 

V.2  Saran 

Dengan dilakukannya penelitian ini terdapat pembahasan atas hasil penelitian dan 

uji hipotesis. Maka terdapat beberapa saran yang disampaikan, ialah: 

1. Aspek Teoritis 

Untuk penelitian selanjutnya, jika terdapat penelitian dengan hal yang 

serupa, disarankan memperluas variabel lainnya yang diasumsikan 

mempengaruhi nilai perusahaan selain variabel pada penelitian ini 

seperti faktor eksternal perusahaan yaitu inflasi, pertumbuhan ekonomi, 

tingkat bunga umum, kurs valuta asing dan sebagainya sehingga hasil 

penelitian dapat memberikan hasil yang lebih relevan dan lebih baik. 
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2. Aspek Praktis 

1) Bagi Perusahaan 

Dalam pengelolaan perusahaan, diharapkan penelitian ini dapat 

berguna sebagai bahan pertimbangan perusahaan industri makanan 

dan minuman dalam mengelola rasio leverage-nya atau penggunaan 

hutangnya karena pemegang saham lebih tertarik melihat 

penggunaan hutang perusahaan dalam mempertimbangkan 

keputusan investasinya karena dengan penggunaan hutang, 

perusahaan dapat mengalokasikan dana-dana yang didapatkan untuk 

mengembangkan kegiatan operasionalnya untuk memperoleh laba 

selain itu para pemegang saham juga lebih memperhatikan tingkat 

profitabilitasnya karena profitabilitas mencerminkan keberhasilan 

perusahaan dalam mengelola sumber dayanya untuk memperoleh 

laba yang akan memberikan dampak kepada kepercayaan bagi 

pemegang saham untuk berinvestasi di perusahaan dan kemakmuran 

yang akan diperoleh pemegang saham dari laba perusahaan. 

2) Bagi Pemegang saham (Investor) 

Sebelum pengambilan keputusan investasi pada sektor industri 

makanan dan minuman, diharapkan mempertimbangkan hasil dari 

penelitian ini untuk memberikan kontribusi serta menambah kajian 

pengetahuan kepada pemegang saham.  
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