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“BAB V” 

“SIMPULAN DAN SARAN” 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan.hasil penelitian.dan uji hipotesis ini melalui analisis regresi data 

panel, maka dapat disimpulkan: 

a. Hasil pengujian”variabel profitabilitas yang diukur dengan return on equity 

(ROE) tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan (Tobin’s Q)”perusahaan 

manufaktur. 

b. Hasil pengujian variabel likuiditas yang diukur dengan current ratio (CR) 

berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan (Tobin’s Q) perusahaan 

manufaktur.  

c. Hasil pengujian variabel leverage yang diukur dengan debt to equity ratio 

(DER) tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan (Tobin’s Q) perusahaan 

manufaktur. 

 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Dalam penelitian penulis”memiliki beberapa keterbatasan yang mungkin 

dapat menimbulkan pengaruh dalam hasil penelitian ini, yakni tedapat.beberapa 

perusahaan.industri dasar kimia, industri makanan dan minuman, dan industri 

lainnya yang tidak menerbitkan annual.reportnya secara periodik selama tahun 

pengamatan sehingga sampel menjadi berkurang..Hal ini memungkinkan hasil 

yang berbeda jika seluruh perusahaan memiliki”masalah seperti yang telah 

dijelaskan sebelumnya. 

 

5.3 Saran 

 Berdasarkan.hasil pengujian hipotesis, pembahasan dan kesimpulan diatas, 

maka saran penelitian ini adalah sebagai.berikut: 

a. Secara teoritis 

Hasil.penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya 

yang akan melakukan penelitian dengan.variabel profitabilitas, kecukupan modal, 

likuiditas, risiko kredit dan efisiensi..Diharapkan untuk penelitian selanjutnya 
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dapat menggunakan variabel lain yang diduga berpengaruh terhadap Nilai 

Perusahaan.  

b. Secara praktis 

1) Bagi Perusahaan 

 Hasil”penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam 

pengambilan keputusan maupun kebijakan perusahaan yang berkaitan dengan nilai 

perusahaan yang tercermin dari variabel Profitabilitas agar dapat memaksimumkan 

nilai”perusahaan. 

2) Bagi Investor 

 Hasil.penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi sebelum melakukan 

investasi pada perusahaan manufaktur sehingga mengetahui tentang informasi 

keuangan dan kinerja.perusahaan. 

 

 


