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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

V.1  Simpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan beberapa 

hal sebagai berikut: 

1. Berdasarkan pengujian diperoleh bahwa likuiditas tidak berpengaruh 

terhadap profitabilitas perusahaan makanan dan minuman pada Bursa 

Efek Indonesia tahun 2016-2020. Hal ini berarti tinggi atau rendahnya 

likuiditas dari perusahaan minuman dan makanan ini tidak akan 

memberikan pengaruh besar terhadap profitabilitas perusahaan makanan 

dan minuman pada Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020. 

2. Berdasarkan pengujian diperoleh bahwa struktur modal tidak 

berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan makanan dan minuman 

pada Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020. Hal ini berarti tinggi atau 

rendahnya struktur modal dari perusahaan minuman dan makanan ini 

tidak akan memberikan pengaruh besar terhadap profitabilitas perusahaan 

makanan dan minuman pada Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020. 

3. Berdasarkan pengujian diperoleh bahwa likuiditas tidak berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan melalui profitabilitas pada perusahaan 

makanan dan minuman pada Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020. Hal 

ini berarti tinggi atau rendahnya likuiditas perusahaan tidak akan 

memberikan pengaruh terhadap nilai perusahaan makanan dan minuman 

walaupun terdapat peningkatan atau penurunan profitabilitas pada Bursa 

Efek Indonesia tahun 2016-2020. 

4. Berdasarkan pengujian diperoleh bahwa struktur modal tidak 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan melalui profitabilitas pada 

perusahaan makanan dan minuman pada Bursa Efek Indonesia tahun 

2016-2020. Hal ini berarti tinggi atau rendahnya struktur modal dari 

perusahaan minuman dan makanan ini tidak akan memberikan pengaruh 

besar terhadap nilai perusahaan makanan dan minuman walaupun 
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terdapat peningkatan atau penurunan profitabilitas pada Bursa Efek 

Indonesia tahun 2016-2020. 

 

V.2  Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini telah dilakukan dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur 

ilmiah, namun demikian masih terdapat beberapa keterbatasan yaitu masih 

banyaknya variabel yang menggambarkan profitabilitas dan nilai perusahaan yang 

tidak dicantumkan dalam penelitian ini. 

 

V.3  Saran 

Adapun saran untuk penelitian selanjutnya untuk dapat melengkapi 

keterbatasan penelitian ini dengan menambahkan faktor-faktor lain seperti 

pertumbuhan penjualan, kebijakan dividen, atau dapat juga dengan menggunakan 

indikator rasio lainnya agar diperoleh hasil yang lebih akurat lagi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


