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BAB V 

PENUTUP 

 

V.1 Simpulan 

   Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah faktor-faktor Kebijakan 

Hutang, Keputusan Investasi, dan Profitabilitas mempengaruhi Nilai 

Perusahaan. Dalam penelitian ini meggunakan obyek sektor barang konsumen 

primer di Bursa Efek Indonesia pada periode 2017 -2020. Dalam penelitian ini 

menggunakan Non-probability sampling dengan metode purposive sampling, 

metode tersebut membantu peneliti dalam menjadikan sample sesuai dengan 

standar yang diinginkan oleh peneliti.  

 Peneliti telah melakukan pengujian untuk mengetahui apakah adanya pengaruh 

variabel X terhadap variabel Y, selanjutnya adalah perkembangan hasil dari 

penelitian: 

a. Kebijakan hutang yang diukur menggunakan DER menunjukkan hasil 

bahwa tidak adanya pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan 

sektor barang konsumen primer pada periode 2017-2020. Dapat 

disimpulkan bahwa kenaikan atau penurunan nilai perusahaan tidak di 

pengaruhi oleh kebijakan hutang. 

b. Keputusan investasi yang dikur menggunakan PER menunjukkan hasil 

bahwa adanya pengaruh terhadap nilai perusahaan sektor barang konsumen 

primer pada periode 2017-2020. Kesimpulannya bahwa kenaikan atau 

penurunan nilai perusahaan dipengaruhi oleh keputusan investasi. 

c. Profitabilitas yang di proksikan menggunakan ROE menunjukkan hasil 

bahwa adanya pengaruh terhadap nilai perusahaan sektor barang konsumen 

primer pada periode 2017-2020. Kesimpulannya bahwa kenaikan atau 

penurnan nilai perusahaan dipengaruhi oleh profitabilitas. 
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V.1 Saran  

  Pada penelitian ini telah dilakukan dengan sebaik-baiknya, namun 

masih saja terdapat kekurangan. Maka diharapkan kedepannya akan lebih baik 

dari pada penelitian ini, berikut uraian saran: 

a. Secara Teoritis 

1) Bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti dengan judul serupa 

diharapkan menggunakan variabel independen lainnya (misal: 

kebijakan dividen, ukuran perusahaan, pertumbuhan perusahaan, dan 

lainnya), dan diharapkan menggunakan proksi yang berbeda agar 

mendapatkan hasil yang bervariasi dalam menjelaskan faktor-faktor 

yang memberikan pengaruh terhadap nilai perusahaan. 

2) Bagi pembaca, penelitian ini dapat dijadikan sebagai wadah dalam 

menambah wawasan ataupun ilmu terkait tentang nilai perusahaan 

sektor barang konsumen primer yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. 

 

b. Secara Praktis 

1) Bagi perusahaan, dari hasil penelitian yang telah di lakukan dapat 

memberikan informasi perihal nilai perusahannya. Diharapkan bagi 

instansi dapat memperhatikan segala pilihan serta kebijakan yang 

diambil yang berdampak secara langsung terhadap investor yaitu 

tingkat kesejahteraanya. Instansi dapat melakukan kebijakan dalam 

memperoleh modal dari berbagai sumber, seperti melalui sumber 

hutang yang dimana dengan adanya hutang maka perusahaan dapat 

diharapkan dapat meningkatkan kinerja perusahaan yang dimana dapat 

mengalokasikan dananya tersebut untuk keperluan perusahaan 

sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan. Dimana dari adanya 

peningkatan nilai perusahaan akan membuat para pemegang saham 

mendapatkan suatu timbal balik yang baik dari perusahaan tersebut 

yang dimana juga dapat meningkatkan investor-investor yang baru 

atau para investor dapat meningkatkan nilai modal yang akan diberikan 

pada perusahaan tersebut. 
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2) Bagi investor, hasil dari penilitian ini bisa menjadi tambahan informasi 

ketika ingin melakukan investasi di saham perusahaan sektor barang 

konsumen primer dengan melihat dari tingkat keuntungan, total asset 

serta penggunaan hutang perusahaan. 
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