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BAB V  

SIMPULAN DAN SARAN 

 
5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil uji hipotesis dan pembahasan penelitian, simpulan yang 

dapat ditarik pada penelitian ini yaitu : 

1. Profitabilitas berpengaruh terhadap Market Capitalization  Hal ini 

menunjukkan bahwa investor saat ini cenderung memperhatikan NPM 

sebagai rasio yang dapat dipertimbangkan dalam keputusan investasi 

mereka. 

2. Rasio Aktivitas berpengaruh terhadap Market Capitalization dikarenakan 

makin besar harga saham sebuah korporasi di pasar serta turnover atau 

perputaran saham jumlah saham yang tersebar di market makin banyak 

akan menyebabkan kapitalisasi dari sebuah perusahaan bersangkutan 

juga makin besar. 

3. Struktur Modal 

 Struktur Modal tidak berpengaruh terhadap Market Capitalization 

dikarenakan Debt Equity Ratio hanya salah satu rasio yang 

dipertimbangkan investor dalam proses pengambilan keputusan kegiatan 

pembelanjaan dengan membagi total hutang jangka panjang dengan total 

modal milik pribadi, dan bukan merupakan salah satu penilain utama. 

4. Kebijakan Dividen 

 Kebijakan Dividen tidak berpengaruh terhadap Market Capitalization. 

Hal ini menunjukkan bahwa investor cenderungkurang memperhatikan 

dividen payout ratio, dikarenakan dividen berperan sebagai sinyal dalam 

mekanisme mengantisispasi pendapatan di masa depan. 

5. Profitabilitas, Rasio Aktivitas, Struktur Modal, dan Kebijakan Dividen 

berpengaruh terhadap Market Capitalization  pada perusahaan BUMN 

dan Swasta. keseluruhan variable baik Profitabilitas, rasio aktivitas, 

struktur modal, dan kebijakan dividen secara bersama-sama berpengaruh 

terhadap Market Capitalization berdasarkan uji F. 
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Implikasi yang dapat ditarik pada penelitian ini adalah investor dan 

pemegang saham tidak rasional dikarenakan hasil penelitian dan keadaan 

perekonomian pada tahun 2017 sampai dengan  2021 terdapat anomali akibat 

pandemi Covid-19, investor menilai perusahaan property dan real estate cepat 

bertransformasi dalam operasional bisnisnya menyesuaikan keadaan dan 

perkembangan jaman sehingga investor melihat prospek ke depannya yang mana 

perusahaan property dan real estate memiliki prospek yang sangat cerah dan 

memiliki peran penting dalam menunjang pertumbuhan ekonomi. 

 
5.2 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu menghasilkan Prob. (F-statistic) 

kecil yang artinya banyak faktor lain selain variabel yang digunakan pada 

penelitian ini yang belum dipertimbangkan atau digunakan. 

 

5.3 Saran 

Adapun saran yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya yaitu 

dengan menggunakan variabel lain yang menjadi pertimbangan investor ketika 

ingin meningkatkan Market Capitalization atau menurunkan Market 

Capitalization. Faktor eksternal atau faktor ekonomi makro dan memasukkan 

variabel kontrol yang dapat mempengaruhi Market Capitalization. Selain itu juga 

lebih menggali faktor yang dapat mempengaruhi Market Capitalization seperti 

harga saham dan jumlah saham yang beredar . 


