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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

V.1 Simpulan 

Kesimpulan dari perolehan pembahasan pada observasi ini diantaranya: 

a. Pada observasi ini variable profitabilitas yang menggunakan proksi Retun on 

Asset (ROA) mengindikasikan bahwasanya profitabilitas tidak 

mempengaruhi nilai perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode tahun 2017-2019. Maka profitabilitas tidak bisa dijadikan 

tolak ukur investor pada melihat nilai perusahaan. 

b. Pada observasi ini variable likuiditas yang memakai proksi Current Ratio 

(CR) menunjukan bahwasanya likuiditas tidak mempengaruhi nilai 

perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

tahun 2017-2019. Maka likuidutas tidak dijadikan tolak ukur investor pada 

melihat baik ataupun buruknya nilai perusahaan. 

c. Pada observasi ini variable Solvabilitas yang menggunakan proksi Debt to 

Equity Ratio (DER) menunjukan bahwasanya solvabilitas tidak 

mempengaruhi nilai perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode tahun 2017-2019. Maka solvabilitas tidak dijadikan tolak 

ukur pemoodal pada melihat baik ataupun buruknya nilai perusahaan. 

 

V.2 Saran 

Berikut ini ialah saran yang bermanfaat agar menambah referensi selanjutnya 

dari perolehan observasi serta keterbatasan pada observasi ini: 

a. Aspek Teoritis 

Diharapkan untuk penguji berikutnya supaya menambahkan variable lain 

yang bisa mempengaruhi nilai perusahaan seperti struktur modal, kebijakan 

dividen, ukuran perusahaan serta faktor eksternal lainnya seperti mata uang 

dan juga inflasi. Selanjutnya, penguji diharapkan untuk menambah sampel 

observasi yang lebih luas tidak hanya pada perusahaan yang memiliki data 

lengkap agar memperoleh hasil observasi yang berbeda pada observasi 
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terdahulu untuk memperkirakan nilai perusahaan pada bidang energi yang 

terdaftar di BEI. 

b. Aspek Praktis 

1. Bagi Investor 

Diharapkan observasi ini bisa memberikan informasi pada 

mempertimbangkan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan 

nilai perusahaan yang terlihat dari profitabilitas, likuiditas serta 

solvabilitas perusahaan. 

2. Bagi Perusahaan 

Diharapkan observasi ini membagikan informasi pada pengambilan 

keputusan supaya menetapkan kebijakan perusahaan yang akan di 

ambil yang bertujuan untuk kesejahteraan perusahaan dengan 

melakukan peningkatan profitabilitas yang dapat meningkatkan nilai 

perusahaan. 


