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5.1. Simpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji Kebijakan Dividen, Leverage dan 

Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan periode 2014-2017. Data diperoleh dari 

Bursa Efek Indonesia (BEI) dan yahoofinance. Pengujian hipotesis dalam 

penelitian ini menggunakan uji regresi berganda yang diolah dengan software 

IBM SPSS 25. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan serta pembahasan yang 

telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulakan sebagai 

berikut: 

a.   Kebijakan Dividen secara parsial berpengaruh signifikan positif terhadap 

Nilai Perusahaan. 

b.   Leverage secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Nilai 

Perusahaan. 

c.   Profitabilitas secara parsial tidak berpengaruh dan tidak signifikan 

terhadap Nilai Perusahaan.  

 

5.2. Keterbatasan Penelitian 

Dalam penelitian ini terdapat keterbatasan yang mempengaruhi hasil dalam 

penelitian ini, yaitu : 

a. Keterbatasan jumlah perusahaan yang membagikan dividen selama 

periode 2014-2017, dari total 133 perusahaan manufaktur hanya 53 

perusahaan yang membagikan dividennya pada periode tersebut 

sehingga data penelitian menjadi sangat terbatas. 

b. Ada beberapa perusahaan yang tidak memiliki historis saham pada 

periode penelitian sehingga perusahaan tersebut tidak dapat dijadikan 

sampel penelitian.  

c. Saat pengujian pertama dengan total data sampel sebanyak 212 data 

namun hasil yang didapat data tidak berdistribusi normal sehingga 
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memerlukan outlier sebanyak 10 kali hingga akhirnya mendapatkan data 

yang berdistribusi normal namun hanya menyisakan 108 data. 

 

5.3. Saran 

Berdasarkan keterbatasan dan kesimpulan yang telah diuraikan, untuk 

mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik terdapat saran yang diberikan 

kepada pemerintah daerah dan peneliti selanjutnya. 

a. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat menjadikan hasil penelitian ini 

sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya dan diharapkan peneliti 

selanjutnya dapat mengembangkan penelitian tentang nilai perusahaan 

untuk perusahaan jenis lainnya di Indonesia. 

b. Disarankan peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel penelitian 

lain yang belum digunakan dalam penelitian ini sehingga penelitian 

selanjutnya dapat mewakili seluruh faktor yang dapat mempengaruhi 

tentang nilai perusahaan. 

c. Disarankan investor yang akan melakukan investasi pada perusahaan 

khususnya perusahaan manufaktur untuk mempelajari informasi dalam 

perusahaan tentang kondisi perusahaan untuk tujuan pengambilan 

keputusan yang tepat.  
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