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BAB V  

SIMPULAN DAN SARAN 

V.1 Simpulan 

Penelitian ini mempunyai maksud untuk memahami pengaruh antara kinerja 

keuangan yang diwakilkan oleh likuiditas, profitabilitas dan solvabilitas terhadap 

nilai perusahaan pada perusahaan indeks LQ 45 yang tercatat di BEI berturut-turut 

dari periode 2018 – 2020. Setelah dilakukan analisis dan uji hipotesis 

menggunakan regresi data panel maka dibawah ini dikemukakan kesimpulan yang 

bisa ditarik: 

a. Variabel likuiditas yang diwakili memakai Current Ratio (CR) setelah di uji 

dan di analisis maka disimpulkan bahwa likuiditas tidak berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan. 

b. Variabel profitabilitas yang dihitung menggunakan Return On Asset (ROA) 

setelah di uji dan di analisis maka diungkapkan bahwa profitabilitas 

berpengaruh dan signifikan terhadap nilai perusahaan. 

c. Variabel solvabilitas dihitung menggunakan Debt to Equity Ratio (DER) 

setelah di uji dan di analisis maka disimpulkan bahwa solvabilitas tidak 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

V.2 Saran 

Berlandaskan hasil penelitian, analisa dan pembahasan sebelumnya maka 

berikut terdapat saran secara teoritis dan praktis yang dapat diberikan: 

a. Secara Teoritis 

Untuk peneliti selanjutnya yang akan meneliti topik yang sama dengan 

penelitian ini sebaiknya memasukkan variabel variabel lain yang 

kemungkinan dapat mempengaruhi nilai perusahaan seperti ukuran 

perusahaan, kebijakan dividen, aktivitas dan inflasi. Peneliti selanjutnya 

juga disarankan untuk memperpanjang periode pengamatan dan 

memperbanyak jumlah sampel yang diteliti. 

 

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


73 
 

 
 

Desmon Immanuel Paulus, 2022 

DETERMINAN KINERJA KEUANGAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN 

INDEKS LQ 45 

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi & Bisnis, S1 Manajemen 

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id] 

b. Secara Praktis 

1) Bagi Perusahaan 

Perusahaan sebaiknya perlu meningkatkan kinerja keuangannya dan 

faktor eksternal yang mampu mempengaruhi nilai perusahaan agar 

bertambah penanam saham yang tergiring untuk berinvestasi di 

perusahaan tersebut. Penelitian ini juga dinantikan bisa untuk sebagai 

perhitungan dan petunjuk bagi perusahaan dalam hal mengambil 

langkah untuk meningkatkan nilai perusahaan kedepannya.  

2) Bagi Investor 

Diminta untuk para investor yang tertarik berinvestasi di perusahaan 

indeks LQ 45 sebaiknya melihat dan mempertimbangkan faktor 

profitabilitas atau kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 

labanya karena sesuai dengan hasil pada penelitian ini dapat 

mempengaruhi nilai perusahaan pada perusahaan indeks LQ 45. 
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