
BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

V.1  Simpulan 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Keputusan Investasi, 

Keputusan Pendanaan dan Kebijakan Dividen terhadap Nilai Perusahaan pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014-2016. Setelah melalui 

analisis dan pengujian hipotesis pengaruh Keputusan Investasi, Keputusan 

Pendanaan dan Kebijakan Dividen terhadap Nilai Perusahaan pada 26 perusahaan 

maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:  

a. Berikut adalah hasil penelitian secara parsial (Uji t)  

1) Hasil penelitian menunjukan bahwa keputusan investasi secara parsial 

mrmpunyai pengaruh signifikan positif terhadap nilai perusahaan, yang 

berarti bahwa hipotesis Ho1 ditolak dan Ha1 diterima. Hal ini dibuktikan 

dari hasil analisis regresi berganda melalui pengujian persial atau uji-t 

dengan thitung sebesar  3.149617, sedangkan ttabel sebesar 1,97705 

sehingga thitung >ttabel dan nilai signifikansi sebesar 0,0014< 0,05 dan 

nilai koefisien regresi variable keputusan investasi sebesar 0.370302. 

Artinya, semakin besar nilai keputusan investasi yang dimiliki 

perusahaan maka semakin besar juga nilai perusahaan. 

2) Hasil penelitian menunjukan bahwa Keputusan Pendanaan secara 

parsial berpengaruh signifikan positif terhadap Nilai Perusahaan yang 

berarti bahwa hipotesis Ho2 diterima dan Ha2 ditolak. Hal ini dibuktikan 

dari hasil analisis regresi berganda melalui pengujian persial atau uji-t 

dengan variabel Keputusan Pendanaan (DER) mempunyai nilai thitung 

sebesar 4.186624 sedangkan ttabel sebesar 1,97705 sehingga thitung >ttabel 

dan nilai signifikansi sebesar 0,0001< 0,05 dan nilai koefisien regresi 

variable keputusan pendanaan sebesar 5.968618. 

3) Hasil penelitian menunjukan bahwa Kebijakan Dividen berpengaruh 

signifikan positif terhadap Nilai Perusahaan. yang berarti bahwa 

hipotesis Ho1 ditolak dan Ha1 diterima. Hal ini dibuktikan dari hasil 

analisis regresi berganda melalui pengujian persial atau uji-t dengan 
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variabel Kebijakan Dividen (DPR) mempunyai thitung sebesar 2.706573 

sedangkan Ttabel sebesar 1.97705. maka thitung>ttabel dan nilai signifikansi 

sebesar 0.0016 < 0.05 dan nilai koefisien regresi variable keputusan 

pendanaan sebesar 0.835977. Artinya, semakin besar kebijakan dividen, 

maka semakin besar juga nilai perusahaan. 

b. Hasil pengujian koefisien determinasi  

Hasil Uji koefisien determinasi (Adjusted R2) ini menunjukan bahwa 

kemampuan variabel independen yaitu Keputusan Investasi, Keputusan 

Pendanaan dan Kebijakan Dividen menjelaskan variabel dependen 

yaitu Nilai Perusahaan adalah sebesar 0.921257 atau 92.13%, dan 

sisanya sebesar 07.87% dijelaskan atau dipengaruhi oleh faktor lain 

diluar dari variabel yang digunakan dalam penelitian  ini.  Misalnya , 

Corporate Social Responsibility, Kepemilikan Manajerial, Rasio 

likuiditas, Rasio aktivitas,  Rasio kemampuan memperoleh laba 

(profitability ratio) dan Pertumbuhan. 

 

V.2  Saran 

Dalam penelitian ini telah diperoleh kesimpulan dan memiliki beberapa 

keterbatasan, sehingga untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik terdapat 

saran kepada perusahaan dan peneliti selanjutnya. 

1. Untuk perusahaan agar terus bekerja secara profesional dan melakukan 

evaluasi berkala terhadap kinerja perusahaan agar dapat terus 

meningkatkan nilai perusahaan. 

2. Bagi pihak perusahaan yang ingin meningkatkan nilai perusahaan 

perlu memperhatikan keputusan investasi dan kebijakan dividen 

karena variable tersebut memiliki dampak yang signifikan terhadap 

pergerakan nilai perusahaan. 

Untuk peneliti selanjutnya di sarankan dapat melakukan penelitian dengan 

penambahan variabel independen yang berbeda dalam mempengaruhi nilai 

perusahaan dan dapat melakukan penelitian dengan data atau sampel dalam rentang 

waktu yang lebih panjang serta populasi yang lebih luas agar sampel yang diperoleh 

lebih banyak. Sehingga hasil penelitian menjadi lebih baik karena usur keterwakilan 

data yang lebih tinggi dibandingkan pengambilan sampleyang lebih sedikit. 
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Misalnya , Corporate Social Responsibility, Kepemilikan Manajerial, Rasio 

likuiditas, Rasio aktivitas,  Rasio kemampuan memperoleh laba (profitability ratio) 
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