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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

V.1. Simpulan 

Atas dasar hasil hipotesis yang didapatkan dari analisis regresi data panel dan 

juga melalui pembahasan telah dijelaskan, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Ukuran Perusahaan yang diukur dengan SIZE terbukti berpengaruh terhadap Nilai 

Perusahaan yang diukur dengan Price to Book Value (PBV) pada perusahaan sektor 

kesehatan periode 2015-2020. 

2. Profitabilitas yang diukur dengan Return On Asset (ROA) terbukti berpengaruh 

terhadap Nilai Perusahaan yang diukur dengan Price to Book Value (PBV) pada 

perusahaan sektor kesehatan periode 2015-2020. 

3. Likuiditas yang diukur dengan Current Ratio (CR) terbukti tidak berpengaruh 

terhadap Nilai Perusahaan yang diukur dengan Price to Book Value (PBV) pada 

perusahaan sektor kesehatan periode 2015-2020. 

V.2. Saran 

Melalui kesimpulan yang telah dijelaskan dan keterbatasan penelitian yang 

ada, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut : 

1. Aspek Teoritis 

Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan dapat memperluas sektor penelitian agar 

mendapatkan hasil yang lebih representatif. Peneliti selanjutnya juga dapat 

menambahkan variabel lain yang berhubungan dengan Nilai Perusahaan, selain 

variabel independen lain yang telah diuji pada penelitian ini. 

 

2. Aspek Praktis 

Bagi perusahaan diharapkan penelitian ini dapat dijadikan masukan terkait dengan 

nilai perusahaan, supaya perusahaan memiliki kinerja yang baik bagi para investor 

dan dapat meningkatkan nilai perusahaan. Bagi investor diharapkan penelitian ini 

dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan untuk investasi. 

Diharapkan juga dapat memperhatikan kondisi serta faktor-faktor yang dapat 
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mempengaruhi kinerja perusahaan. Bagi pemerintah diharapkan dapat 

mempersiapkan kebijakan yang dapat memperbaiki kondisi perekonomian, 

khususnya dalam situasi COVID-19 ini. 


