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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian hipotesis melalui analisis regresi 

data panel, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut: 

1. Hasil pengujian variabel Profitabilitas yang diukur dengan proksi Return On 

Equity (ROE) menununjukan hasil yang menyatakan bahwa Profitabilitas 

(ROE) berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan pada perusahaan sektor aneka 

industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2015 

sampai dengan tahun 2018 dan dengan demikian, hipotesis penelitian ini 

terbukti. 

2. Hasil pengujian variabel Struktur Modal yang diukur dengan proksi Debt to 

Equity Ratio (DER) menununjukan hasil yang menyatakan bahwa Struktur 

Modal (DER) tidak berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan pada perusahaan 

sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 

tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 dan dengan demikian, hipotesis 

penelitian ini tidak terbukti. 

3. Hasil pengujian variabel Ukuran Perusahaan yang diukur dengan proksi 

Logaritma Natural Dari Total Asset (SIZE) menununjukan hasil yang 

menyatakan bahwa Ukuran Perusahaan (SIZE) tidak berpengaruh terhadap 

Nilai Perusahaan pada perusahaan sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 dan 

dengan demikian, hipotesis penelitian ini tidak terbukti. 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan beberapa keterbatasan yang mungkin dapat 

berpengaruh terhadap hasil penelitian, diataranya adalah: 

1. Terjadinya perubahan situs Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2018 dari 

www.idx.id berubah menjadi www.idx.co.id yang memnyebabkan beberapa 

data laporan keuangan  perusahaan tidak dapat diunduh kembali.
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2. Sulitnya mencari referensi buku untuk 5 tahun terakhir yang diperlukan sebagai 

teori pendukung dalam penelitian ini dan keterbatasan buku-buku yang tersedia 

di perpustakan kampus yang menjadi salah satu keculitan yang dihadapi 

peneliti dalam mencari teori yang diperlukan. 

3. Peneliti mengalami kesulitan saat mengolah data karena ada beberapa 

perusahaan yang menggunakan mata uang asing, yang membuat peneliti harus 

mengkonversikan terlebih dahulu mata uang asing tersebut ke dalam rupiah 

agar seluruh data yang digunakan menggunakan mata uang yang sama. 

4. Pendeknya periode pengamatan dalam penelitian ini, yaitu selama 4 tahun. 

Sebaiknya untuk peneltian selanjutnya menggunakan periode yang lebih 

panjang yang mungkin akan menghasilkan hasil yang berbeda. 

5.3 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, kesimpulan dan keterbatasan di atas maka 

penulis memberikan saran yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi 

para peneliti selanjutnya, perusahaan dan investor, yaitu: 

1. Secara Teoritis 

Diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan variabel lain 

yang diduga dapat berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan seperti Kebijakan 

Dividen, Keputusan Investasi, Likuiditas, Corporate Social Responsibility 

(CSR), Good Corporate Governance (GCG), Resiko Bisnis, ataupun seperti 

faktor eksternal yang meliputi Inflasi, Tingkat Suku Bunga, dan Kurs Mata 

Uang. Selain itu peneliti selanjutnya dapat juga memperpanjang periode 

penelitian dan menggunakan sampel perusahaan yang lebih besar yang 

mungkin dapat memberikan hasil yang lebih baik dalam memprediksi nilai 

perusahaan. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi investor, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat membantu untuk 

mempertimbangkan pengambilan keputusan untuk berinvestasi pada 

perusahaan, terkait dengan nilai perusahaan yang tercermin dari 

bagaimana pengelolaan keuntungan, permodalan perusahaan, dan ukuran 

perusahaan yang didapatkan oleh perusahaan dan sehingga investor tidak 

menyesal atas investasi yang telah dilakukan. 
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b. Bagi manajemen, diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan untuk 

membantu perusahaan meningkatkan nilai perusahaan. Dalam 

meningkatkan nilai perusahaan sebaiknya manajemen perusahaan perlu 

memperhatikan faktor yang dapat meningkatkan nilai perusahaan yaitu 

dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 

keuntungan, karena investor lebih memperhatikan faktor tersebut. 
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