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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Hakikatnya, penelitian ini memiliki tujuan utnuk mengetahui dan 

menganalisis adanya pengaruh antara keputusan investasi, keputusan 

pendanaan, dan kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan industri barang 

konsumsi di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2020. Hasil dari penelitian ini 

disusun menjadi sebuah kesimpulan, yaitu: 

a. Keputusan investasi tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan industri 

barang konsumsi di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2020. 

b. Keputusan pendanaan berpengaruh secara negatif terhadap nilai 

perusahaan industri barang konsumsi di Bursa Efek Indonesia periode 

2017-2020. 

c. Kebijakan dividen tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan industri 

barang konsumsi di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2020. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian, dan 

kesimpulan maka penulis menyarankan beberapa hal yang dapat di terapkan 

bagi penelitian selanjutnya yang dapa dilihat dari beberapa aspek, yaitu: 

a. Aspek teoritis 

Untuk penelitian selanjutnya akan lebih baik jika memperluas variabel 

yang dapat memberikan pengaruh terhadap nilai perusahaan dikarenakan 

determinan dari nilai perusahaan cukup banyak dan tidak hanya berasal dari 

faktor ekonomi. Keterkatiran pengaruh dari kondisi politik, sosial, dan 

hukum dapat diteliti lebih lanjut apabila memang diperlukan. 
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b. Aspek Praktis 

1) Bagi Investor 

Investor bisa memakai penelitian ini untuk bahan pertimbangan dalam 

memutuskan apabila akan melakukan investment kepada perusahaan 

industri barang konsumsi di Bursa Efek Indonesia. 

2) Bagi Pemerintah 

Ketika membuat sebuah kebijakan, sebaiknya pemerintah melihat 

secara lebih komprehensif mengenai sentimennya pada pasar saham. 

3) Bagi Perusahaan 

Dalam membuat keputusan, khusunya keputusan investasi, keputusan 

pendanaan, maupun kebijakan dividen perusahaan harus membuat 

strategi inovatif untuk menghadapi pasar karena sifatnya yang fluktuatif 

dan tidak dapat diprediksi. 

 

http://www.library.upnvj.ac.id/

