
 
 

58 

 

BAB V  

SIMPULANlDANlSARAN 

 

5.1 Simpulanl 

“Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya pengaruh 

Profitabilitas, Struktur Modal terhadap Nilai Perusahaan. Sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah perusahaan aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) periode 2015 - 2017. Metode yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah purposive sampling, yaitu teknik yang digunakan dalam pengambilan 

sampel berdasarkan kriteria tertentu.” 

“Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian hipotesis melalui analisis regresi 

data panel pada pembahasan bab IV, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:” 

a. Hasil pengujian variabel Profitabilitas yang diukur dengan Return on 

Equity (ROE) menunjukkan hasil yang menyatakan bahwa Profitabilitas 

(ROE) berpengaruhkpositif terhadapkNilai Perusahaankpada perusahaan 

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

2015- 2017. 

b. Hasil pengujian variabel Struktur Modal yang diukur dengan Debt to 

Equity Ratio k(DER) menunjukkan hasil yang menyatakan bahwa 

Struktur Modal (DER) ktidak berpengaruh kterhadap Nilai kPerusahaan 

pada perusahaan aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) periode 2014-2017. 

c. Hasil pengujian variabel Inflasi menunjukkan hasil yang menyatakan 

bahwa Inflasikberpengaruh positifkterhadap NilaikPerusahaan 

padakperusahaan aneka kindustri yang kterdaftar di Bursa kEfek Indonesia k 

(BEI) periodek2015- 2017. 

d. Hasil pengujian variabel BI Rate menunjukkan hasil yang menyatakan 

bahwa BI Rate kberpengaruh negatif kterhadap Nilai kPerusahaan pada 

kperusahaan aneka kindustri yang kterdaftar di Bursa kEfek Indonesia (BEI) 

periode k2015- 2017. 
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5.2 KeterbatasankPenelitian 

Dalamkpenelitian inikmemiliki beberapakkelemahan yangkmungkin 

dapatkmenimbulkan gangguankterhadap hasilkpenelitian, diantaranyakadalah: 

a. Terjadinya perubahan situskBursa EfekkIndonesia BEI pada tahun 2018 

darikwww.idx.id berubah menjadi www.idx.co.idkyang menyebabkan 

beberapakdata laporankkeuangan tidak dapat diunduh kembali. 

b. Sulitnya mencari buku referensi 5 tahun terakhir yang diperlukan sebagai 

teori pendukung dalam penelitian ini dan juga keterbatasan buku di 

perpustakaan kampus menjadi hambatan dalam penelitian ini. 

c. Penulis kesulitan untuk menemukan jurnal pendukung yang membahas 

mengenai inflasi berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan dan jurnal 

pendukung mengenai bi rate berpengaruh negatif terhadap nilai 

perusahaan. 

d. Pendeknya periode pengamatan dalam penelitian ini yakni 3 tahun, 

sebaiknya untuk penelitiankselanjutnya menggunakan periodekyang 

lebihkpanjang lagi sehinggakmenghasilkan hasilkyang berbeda.  

 

5.3 Sarank 

Berdasarkankhasil pengujiankhipotesis, pembahasankdan kesimpulankdi 

atas, makaksaran yangkdapat diberikankadalah sebagailberikut: 

a. Aspekkteoritis 

Penelitiankselanjutnya diharapkankuntuk menggunakankjenis perusahaan 

lainksebagai objek penelitian dankmenggunakkan variabelklainnya yang 

berhubungankdengan nilaikperusahaan baik variabelkinternal seperti; 

kkebijakan dividen, kpertumbuhan penjualan, kkeputusan investasi 

maupun faktor eksternal seperti; ktingkat kurs, ktingkat bunga kredit. 

b. Aspek praktis 

1) Bagi perusahaank 

Hasilkpenelitian inikdiharapkan dapatkmembantu perusahaanksektor 

aneka industri dalamkmerumuskan strategi yangkdapat 

meningkatkanknilai perusahaankyang tercermin darikpengelolaan 

profitabilitaskdan faktor eksternalkyaitu inflasi dan bi rate. 
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2) Bagi investor 

Penelitian kini  diharapkan kdapat memberikan informasi kmengenai 

kemampuan perusahaan mengelola kprofitabilitas, dan kpengaruh 

variabel eksternal seperti inflasi dan  bi rate bagi investor yang ingin 

memilih saham terbaik di sektor aneka industri. 

UPN "VETERAN" JAKARTA


