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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 
 

V.1  Simpulan 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan memberikan bukti empiris 

bahwa likuiditas, leverage, profitabilitas dan Nilai Perusahaan pada perusahaan 

Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan pada data yang 

telah dikumpulkan dan pengujian yang telah dilakukan terhadap permasalahan, 

maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

a. Secara parsial, variabel likuiditas terhadap profitabilitas menghasilkan 

angka signifikansi sebesar 0,009 < 0,05 dan memiliki keofisien sebesar 

2,729 yang berarti hipotesis H01 yang menyatakan likuiditas tidak 

berpengaruh terhadap profitabilitas ditolak dan Ha1 diterima. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa likuiditas berpengaruh signifikan positif 

terhadap profitabilitas. 

b. Secara parsial,  variabel leverage terhadap profitabilitas menghasilkan 

angka signifikansi sebesar 0,066 > 0,05 dan memiliki keofisien sebesar 

1,882 yang berarti hipotesis H02  yang menyatakan leverage tidak 

berpengaruh terhadap profitabilitas diterima dan Ha2 ditolak. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap 

profitabilitas. 

c. Secara parsial, variabel likuiditas terhadap nilai perusahaan 

menghasilkan angka signifikansi sebesar 0,271 > 0,05 dan memiliki 

koefisiensi sebesar -1,115 yang berarti hipotesis H03 yang menyatakan 

likuiditas tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan diterima dan Ha3 

ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa likuiditas tidak berpengaruh 

signifikan terhadap nilai perusahaan. 

d. Secara parsial, variabel leverage terhadap nilai perusahaan menghasilkan 

angka signifikansi sebesar 0,296 > 0,05 dan memiliki koefisiensi sebesar 

-1,058 H04 yang berarti hipotesis yang menyatakan leverage tidak 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan diterima dan Ha4 ditolak. 
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Sehingga dapat disimpulkan bahwa leverage tidak berpengaruh 

signifikan terhadap nilai perusahaan. 

e. Secara parsial, variabel profitabilitas terhadap nilai perusahaan 

menghasilkan angka signifikansi sebesar 0,000 < 0,05 dan memiliki 

koefisiensi sebesar 4,225. H05 yang berarti hipotesis yang menyatakan 

profitabilitas tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan ditolak dan 

Ha5 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa profitabilitas 

berpengaruh signifikan positif terhadap nilai perusahaan. 

f.   Hasil pengaruh tidak langsung (Indirect Effect) variabel likuiditas 

terhadap nilai perusahaan melalui profitabilitas sebesar 0,290. Sedangkan 

pengaruh tidak langsung (Indirect Effect) variabel leverage terhadap nilai 

perusahaan melalui profitabilitas menghasilkan angka sebesar 0,200. 

 

V.2  Saran 

Berdasarkan keterbatasan dan kesimpulan yang telah diuraikan, untuk 

menambah referensi selanjutnya, ada beberapa saran yang diharapkan dapat 

bermanfaat bagi penelitian selanjutnya, antara lain : 

a. Penelitian berikutnya dapat menambah sampel dari seluruh perusahaan 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan periode pengamatan lebih 

panjang. 

b. Penelitian berikutnya dapat diperluas dengan menambah variabel 

independen yang diduga berpengaruh dalam penentuan nilai perusahaan. 

c. Sebaiknya penelitian berikutnya menggunakan proksi atau pengukuran 

yang berbeda untuk melihat apakah ada pengaruhnya terhadap nilai 

perusahaan. 

d. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan objek lain tidak hanya pada 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
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