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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

1.1 Simpulan 

 Penelitian yang telah dilakukan yaitu untuk menguji determinasi nilai 

perusahaan dengan profitabilitas sebagai variabel moderasi pada perusahaan 

sektor property dan real estate di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun periode 2017 

sampai dengan tahun 2020. Setelah melakukan analisis pengujian hipotesis pada 

determinasi nilai perusahaan dengan profitabilitas sebagai variabel moderasi 

perusahaan sektor property dan real estate maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Hasil penelitian menunjukan bahwa struktur modal secara parsial memiliki 

pengaruh yang signifikan positif terhadap nilai perusahaan. Berarti, 

hipotesis pertama pada penelitian ini yaitu struktur modal berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan diterima. 

2. Hasil penelitian menunjukan bahwa pertumbuhan perusahaan secara 

parsial tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Berarti, hipotesis kedua pada penelitian ini yaitu pertumbuhan perusahaan  

berpengaruh terhadap nilai perusahaan ditolak. 

3. Hasil penelitian menunjukan bahwa cash flow secara parsial memiliki 

pengaruh yang signifikan positif terhadap nilai perusahaan. Berarti, 

hipotesis ketiga pada penelitian ini yaitu cash flow tidak berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan ditolak. 

4. Hasil penelitian menunjukan bahwa profitabilitas dapat memoderasi 

pengaruh struktur modal terhadap nilai perusahaan. Berarti, hipotesis 

keempat pada penelitian ini yaitu profitabilitas dapat memoderasi 

pengaruh struktur modal terhadap nilai perusahaan diterima. 

5. Hasil penelitian menunjukan bahwa profitabilitas tidak dapat memoderasi 

pengaruh pertumbuhan perusahaan terhadap nilai perusahaan. Berarti, 

hipotesis kelima pada penelitian ini yaitu profitabilitas dapat memoderasi 

pengaruh pertumbuhan perusahaan terhadap nilai perusahaan ditolak. 
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6. Hasil penelitian menunjukan bahwa profitabilitas tidak dapat memoderasi 

pengaruh cash flow terhadap nilai perusahaan. Berarti, hipotesis keenam 

pada penelitian ini yaitu profitabilitas dapat memoderasi pengaruh cash 

flow terhadap nilai perusahaan ditolak. 

1.2 Saran 

Berdasarkan keterbatasan dan kesimpulan yang telah dijelaskan pada penelitian 

ini maka disampaikan beberapa saran sebagai berikut: 

a. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Saran untuk peneliti selanjutnya yaitu diharapkan dapat menambah tahun 

penelitian agar lebih menuatkan penelitian yang dapat mempengaruhi nilai 

perusahaan. Selain itu, diharapkan agar penelitian ini dikembangkan tidak hanya 

pada perusahaan sektor property dan real estate serta dapat menambah atau 

mengganti variabel moderasi dengan lainnya. 

b. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber wawasan bagi perusahaan dalam 

memahami kinerja perusahaan serta dalam faktor-faktor yang memperhatikan 

nilai perusahaan. 

c. Bagi Investor 

Penelitian ini diharapkan dapat membantu bagi investor dalam pengambilan 

keputusan serta untuk mengetahui kondisi perusahaan sebagai acuan dalam 

menentukan nama perusahaan yang akan dijadikan sebagai tempat penanaman 

modalnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


