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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1.  Simpulan 

 Berdasarkans “hasil dan pembahasan penelitian yang sudah dilakukan 

sebelumnya, maka diambil kesimpulan sebagai berikut” : 

a. Hasil “pengujian variabel Struktur Modal yang diukur dengan Rasio Utang 

 terhadap Modal atau Debt to Equity Ratio (DER) menunjukkan bahwa 

 Struktur Modal tidak berpengaruh tidak signifikan terhadap Nilai 

 Perusahaan pada perusahaan jasa sektor infrastruktur, utilitas, dan 

 transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-

 2017.  

b. Hasil pengujian variabel Likuiditas yang diukur dengan Rasio Lancar 

 terhadap Hutang atau Current Ratio  (CR) menunjukkan bahwa Likuiditas 

 tidak berpengaruh tidak signifikan terhadap Nilai Perusahaan pada 

 perusahaan jasa sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi yang terdaftar 

 di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2017.  

c. Hasil pengujian variabel Ukuran Perusahaan yang diukur dengan Logaritma 

 Natural terhadap Total Asset menunjukkan bahwa Ukuran Perusahaan 

 berpengaruh signifikan terhadap Nilai Perusahaan pada perusahaan jasa 

 sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek 

 Indonesia (BEI) periode 2014-2017”.  

5.2.  Keterbatasan Penelitian 

Dalams “penelitian ini memiliki beberapa hambatan, diantaranya adalah” : 

a. Jumlah “perusahaan  yang  menjadi  sampel  penelitian  relatif  sedikit,  

 hanya  16 perusahaan selama 4 tahun (2014-2017) Sedikitnya sampel ini 

 disebabkan karena terdapat beberapa perusahaan jasa sektor infrastruktur, 

 utilitas, dan transportasi yang tidak mempublikasikan laporan keuangannya 

 secara lengkap. 

b. Penulis kesulitan untuk menemukan jurnal pendukung yang membahas 

 mengenai Struktur Modal, Likuiditas tidak berpengaruh terhadap Nilai 

 Perusahaan. 
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c. Penulis kesulitan untuk mengolah data dikarenakan terdapat beberapa 

 perusahaan yang memiliki nilai ekstrim dalam laporan keuangan”. 

 

5.3.  Saran 

Berdasarkans “hasil pengujian hipotesis, pembahasan dan kesimpulan di 

atas, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut”:  

a. Aspeklteoritis  

1) Penelitians “selanjutnya diharapkan dapat memperbanyak jumlah 

 sampel yang akan digunakan, sehingga akan mendekati gambaran hasil 

 yang lebih mendekati kondisi yang sebenarnya. 

2) Diharapkan pada penelitian selanjutnya untuk menggunakan jenis 

 perusahaan lain sebagai objek penelitian.  

3) Pada penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan 

 variabel lainnya yang berhubungan dengan nilai perusahaan”. 

b. Aspeklpraktis  

1) Bagis “perusahaan, diharapkan dapat meningkatkan proftabilitas dan 

 berhati-hati dalam menetapkan struktur modal karena dapat 

 meningkatkan nilai perusahaan. Sedangkan pertumbuhan 

 perusahaan tidak mempengaruhi nilai perusahaan”. 

2) Bagis “investor, diharapkan dapat memberikan informasi mengenai 

 nilai perusahaan saat ingin berinvestasi dengan memperhatikan  tingkat 

 profitabilitas dan struktur modal. Karena diharapkan dapat 

 membayarkan dividennya sehingga kemakmuran pemegang saham 

 tercapai”. 

3) Bagis  “penelitian  selanjutnya,  dengan  penelitian  ini  agar  dapat  

menggali  lagi informasi  terkait  variabel-variabel  yang  relevan  untuk  

di  uji  terkait  dengan pengaruhnya  terhadap  nilai  perusahaan  baik  

memperluas  variabel  penelitian maupun  menggunakan  objek  

penelitian seluruh  perusahaan  yang  terdaftar  di Bursa Efek Indonesia 

dengan sektor industri dari setiap perusahaan termasuk dari  perusahaan  

non  keuangan. Sehingga diharapkan dapat  diperoleh  hasil yang lebih 

valid”.
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