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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

V.1 Simpulan  

Mengacu pada hasil uji hipotesisnya yang sudah dilaksanakan sebelumnya 

dengan analisis regresi data panel, oleh karena itu didapatkan simpulan antara lain:  

1. Hasil uji variabel profitabilitas dengan diproksikan memakai ROE ini 

menyatakan bahwa hasilnya memiliki pengaruh positif serta signifikan pada 

nilai perusahaan yang bergerak pada bidang sub sektor batu bara di Bursa Efek 

Indonesia periode 2016 – 2020. Demikian menandakan jika profitabilitas 

meningkat, diikuti dengan nilai perusahaannya juga mengalami peningkatan. 

Dengan ini, hipotesis pada penelitian ini terbukti.  

2. Hasil uji variabel struktur modal dimana diproksikan memakai DER ini 

menyatakan bahwa hasilnya memiliki pengaruh positif serta signifikan pada 

nilai perusahaan yang bergerak pada bidang sub sektor batu bara di Bursa Efek 

Indonesia periode 2016 – 2020. Demikian menandakan apabila struktur modal 

meningkat, diikuti dengan nilai perusahaanya juga mengalami peningkatan. 

Dengan ini, hipotesis pada penelitian ini terbukti. 

3. Hasil uji variabel ukuran perusahaan dimana diproksikan memakai SIZE ini 

menyatakan bahwa hasilnya memiliki pengaruh negatif serta signifikan pada 

nilai perusahaan yang bergerak pada bidang sub sektor batu bara di Bursa Efek 

Indonesia periode 2016 – 2020. Hal ini menandakan apabila ukuran 

perusahaannya meningkat, diikuti nilai perusahaan yang menurun serta 

sebaliknya. Dengan demikian hipotesis penelitian ini terbukti. 

 

V.2 Saran  

Mengacu pada hasil dan analisis pada penelitian yang sudah dilakukan, maka 

dapat diberikan saran antara lain:  

1. Aspek Teoritis 

Bagi peneliti berikutnya, sangat disarankan untuk menambah jumlah variabel 

ataupun menggunakan variabel lain selain yang ada di penelitian ini, seperti 
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likuiditas, kebijakan dividen, tingkat suku bunga, pertumbuhan perusahaan dan 

lain-lain. Selain itu, peneliti selanjutnya disarankan juga untuk menambahkan 

sampel dan tahun penelitian untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.  

2. Aspek Praktis  

a. Bagi Perusahaan  

Pihak manajemen perusahaan diharapkan dapat mengoptimalkan kinerja 

manajemen maupun kinerja keuangan perusahaan pada setiap tahunnya 

untuk menjaga konsistensi dari nilai perusahaan. Selain itu, perusahaan 

harus mampu mengelola pendanaannya untuk membiayai operasionalnya 

baik dari segi hutang maupun dengan ekuitasnya. Karena dengan begitu, 

perusahaan bisa mendapatkan peluang untuk meningkatkan nilai 

perusahaannya, sehingga dapat membuat para investor merasa muas dan 

terus tertarik untuk menanamkan modalnya di perusahaan tersebut.  

b. Bagi Investor  

Investor diharapkan untuk terus memiliki pertimbangan yang lebih meluas 

lagi terkait dengan kondisi perusahaan. Pertimbangannya dimulai dari 

informasi yang didapat tentang perusahaan tersebut, lalu melakukan 

evaluasi kinerja perusahaan yang sesusai dengan pencapaian yang dilakukan 

oleh perusahaan dan memperhatikan variabel-variabel lainnya seperti 

peluang pertumbuhan di masa depan, suku bunga, kebijakan dividen dan 

situasi ekonomi negara dalam kurun waktu tertentu. Melalui evaluasi ini, 

maka investor diharapkan tidak menyesali keputusan investasi yang 

diambil. 


