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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian hipotesis melalui analisis regresi 

data panel pada pembahasan yang telah dilakukan, maka diapat suatu kesimpulan 

sebagai berikut: 

a. Hasil pengujian variabel Profitabilitas yang diukur dengan Return on 

Equity (ROE) menunjukkan hasil yang menyatakan bahwa Profitabilitas 

(ROE) tidak berpengaruh  signifikan terhadap Nilai Perusahaan pada 

perusahaan sektor industri kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) periode 2015-2017. Dengan demikian profitabilitas bukan menjadi 

tolok ukur utama bagi investor untuk melihat pengaruh terhadap nilai 

perusahaan. 

b. Hasil pengujian variabel Likuiditas yang diukur dengan Current Ratio 

(CR) menunjukkan hasil yang menyatakan bahwa Likuiditas (CR) 

berpengaruh negativ signifikan terhadap Nilai Perusahaan pada 

perusahaan sektor industri kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) periode 2015-2017. Dengan demikian, Likuiditas bukan menjadi 

faktor sangat di pertimbangkan bagi investor untuk melihat pengaruh 

terhadap nilai perusahaan. 

c. Hasil pengujian variabel Ukuran Perusahaan yang diukur dengan Total 

Aset (SIZE) menunjukkan hasil yang menyatakan bahwa Ukuran 

Perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap Nilai Perusahaan pada 

perusahaan sektor industri kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) periode 2015-2017. Dengan demikian, Ukuran Perusahaan bukan 

menjadi faktor utama bagi investor untuk melihat pengaruh terhadap nilai 

perusahaan. 

d. Hasil pengujian variabel Profitabilitas, Likuiditas dan, Ukuran 

Perusahaan yang diukur secara bersama-sama (simultan) menunjukkan 

hasil yang menyatakan bahwa Profitabilitas, Likuiditas dan, Ukuran 
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Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap Nilai Perusahaan pada 

perusahaan sektor industri kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) periode 2015-2017. 

 

5.2  Keterbatasan Penelitian 

Pada penelitian ini memiliki beberapa kelemahan yang mungkin dapat 

menimbulkan gangguan terhadap hasil penelitian, diantaranya adalah: 

a. Beberapa perusahaan tidak menerbitkan laporan keuangannya secara 

berturut-turut selama periode penelitian. 

b. Beberapa sampel penelitian ini memiliki laporan keuangan tidak dalam 

bentuk mata uang Rupiah. 

c. Terdapat keterbatasan sampel untuk dapat memenuhi kriteria, sehingga 

tidak semua perusahaan dapat dijadikan sampel. Dengan demikian, tidak 

dapat menggambarkan hasil penelitian terhadap perusahaan 

pertambangan lainnya. 

d. Penelitian ini hanya menggunakan tiga variabel independen, yaitu 

Profitabilitas, Likuiditas, dan Ukuran Perusahaan. Penelitian ini 

mengabaikan faktor-faktor lainnya yang mungkin dapat mempengaruhi 

Nilai Perusahaan. 

 

5.3  Saran 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, pembahasan dan kesimpulan diatas, 

maka saran penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan variabel 

lain yang lebih berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan seperti Likuiditas, 

Pertumbuhan Penjualan, Kebijakan Dividen, Stuktur Kepemilikan 

maupun faktor eksternal yang meliputi kurs mata uang, pertumbuhan 

pasar. Selain itu, peneliti selanjutnya dapat juga memperpanjang periode 

penelitian yang mungkin akan memberikan hasil lebih baik dalam 

memprediksi Nilai Perusahaan. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan 

untuk menambah atau menggunakan populasi lain perusahaan yang akan 

dijadikan sampel penelitian. 
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b. Bagi pemilik dan investor, diharapkan hasil penelitian ini dapat 

membantu untuk mempertimbangkan pengambilan keputusan pada 

perusahaan terkait dengan nilai perusahaan yang tercermin dari 

keuntungan yang didapatkan, pengelolaan pengembalian utang yang 

digunakan dan besar maupun kecilnya perusahaan tersebut. Hal tersebut 

membuat investor tidak menyesal atas investasi yang telah dilakukan dan 

membuat ketertarikan untuk melakukan investasi diperusahaan yang akan 

berdampak baik pada harga saham dan nilai perusahaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UPN "VETERAN" JAKARTA


	SKRIPSI PRANANDA RIZKI HERWIRANTO
	ORIGINALITY REPORT
	PRIMARY SOURCES

	SKRIPSI PRANANDA RIZKI HERWIRANTO
	ORIGINALITY REPORT
	PRIMARY SOURCES


