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BAB V

PENUTUP

V.I  Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh profitabilitas dan ukuran

perusahaan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan jasa keuangan sub sektor

bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Dari hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa :

a. Hasil uji ANNOVA atau uji simultan (F), terlihat bahwa nila f-hitung

sebesar 28,743 dengan signifikansi sebesar 0,000. Dengan taraf

signifikan 0,05 maka diperoleh nilai f-tabel sebesar 3,17 dan diketahui f-

hitung 28,743. Karena f-hitung 28,743 > f-tabel 3,17 dengan tingkat

signifikansi 0,000 < 0,05 secara simultan variabel ROE dan Ukuran

Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.

b. Profitabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap nilai perusahaan.

Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai t-hitung 3,473 dan t-tabel 2,00488

dengan tingkat signifikansi 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat

signifikansi lebih kecil dari 0,05 atau 0,001 < 0,05 maka H1 diterima,

sehingga dapat disimpulkan bahwa profitabilitas (ROE) berpengaruh

signifikan positif terhadap nilai perusahaan. Hasil ini mendukung hasil

penelitian Hermuningsih (2013) dan Wahyuni, dkk (2013).

c. Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap nilai

perusahaan. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai t-hitung sebesar 3,154

dan t-tabel sebesar 2,00488, dengan tingkat signifikansi 0,003. Hal ini

menunjukkan bahwa tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 atau 0,003

< 0,05 maka H2 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa ukuran

perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap nilai perusahaan.

Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurhayati (2013)

dan Nuraina (2012).

d. Hasil pengujian koefisien determinasi (R²)  yang ditunjukkan dengan

nilai Adjusted R Square sebesar 0,498. Hal ini berarti bahwa 49,8% nilai
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perusahaan dapat dijelaskan oleh profitabilitas (ROE) dan ukuran

perusahaan.  Sedangkan sisanya sebesar 50,2% nilai perusahaan dapat

dijelaskan oleh variabel independen lainnya.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa variabel yang mempengaruhi

nilai perusahaan ialah profitabilitas (ROE) dan ukuran perusahaan.

V.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini saran yang dapat diberikan adalah :

a. Bagi perusahaan hendaknya memperhatikan profitabilitas perusahaan

agar dapat terus meningkat disetiap tahunnya. Dengan profitabilitas yang

tinggi dan peningkatan yang stabil, maka akan lebih mudah dalam

mendapatkan dana investasi dari para investor.

b. Bagi para investor hendaknya memperhatikan profitabilitas suatu

perusahaan dalam pengambilan keputusan investasi karena profitabilitas

yang tinggi terbukti akan meningkatkan nilai perusahaan.

c. Pada penelitian selanjutnya yang akan mengangkat permasalahan yang

sama, disarankan untuk perlu mempertimbangkan untuk menambah

variabel-variabel lain yang mempengaruhi nilai perusahaan.

d. Penelitian ini hanya menggunakan perusahaan jasa keuangan sub sektor

bank, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan jenis perusahaan

lain di luar perusahaan jasa keuangan sub sektor bank.
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