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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Simpulan 

Penelitian ditujukan agar mampu untukk tahu akan Struktur Modal, 

Profitabilitas serta Ukuran Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan. Sampel yang 

dipakai untuk penelitian ini yaitu subsektor makanan dan minuman periode 2016-

2018. Metode yang dipakai untuk penelitian ini ialah purposive sampling, 

sehingga sampel akhir yang dipergunakan pada penelitian ini adalaha 12 

perusahaan. Dalam penelitian ini data didapat melalui data sekunder yang berasal 

dari website Bursa Efek Indonesia. Teknik analisis data yang digunakan yaitu 

analisis regresi data panel dan statistik deskriptif dengan pertolongan aplikasi 

Micrisift Excel 2013 dan E-Views version 10. Didasari oleh hasil analisis tersebut 

menjelaskan bahwa: 

a. Metode pengukuran Debt to Equity Ratio memberikan hasil pengujian berupa 

variabel Struktur Modal berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan 

pada sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2016-2018. Maka bisa disimpulkan bahwa hipotesis dalam 

penelitian ini terbukti. 

b. Pengukuran ujii variabel profitabilitas dengan Return on Equity melahirkan 

hasil yang menyatakan profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap nilai 

perusahaan pada subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode 2016-2018. Maka dari itu disimpulkan bahwa 

hipotesis pada penelitiani inii memiliki nyatai. 

c. Pengukuran uji variabel ukuran perusahaann menggunakan Size menciptakan 

sebuah hasil yang menunjukkan bahwa Ukuran Perusahaan tidak 

memengaruhu nilai perusahaan secara signifikan pada subsektor makanan dan 

minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018. Maka 

dari itu dapat disimpulkan bahwa hipotesis tidak terbukti di penelitian ini. 
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5.2.  Keterbatasan Penelitian 

 Penelitian ini mempunyai celah-celah keterbatasan yang menghasilkan 

hambatan pada hasil i penelitiani, di antaranya: 

a. Ada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang tidak menguuggah 

laporan keuangannya ke publik secara lengkap. 

b. Ada sejumlah perusahaan subsektor makanan dan minuman yang tidak 

memperoleh laba selama periode penelitian. 

 

5.3. Saran 

Dari hasil serta analisis yang usai dilaksanakan serta kegunaan penelitiani 

inii, maka saran yang dapat disampaikan penulis yaitu seperti di bawah ini:  

a. Secara Teoritis  

Bagi peneliti selanjutnya diharap agar lebih mencari variabel-variabel lainnya 

yang bisa memengaruhi nilai perusahaan selain dengan variabel-variabel yang 

telah dilakukan penelitian sebelumnya oleh peneliti, maka dapat mendapatkan 

hasil yang lebih beragam. Disarankan juga bagi penelitian selanjutnya agar 

dapat menambahkan jumlah kuantitas perusahaan yang bisa dijadikan sebagai 

sampel penelitian, tidak hanya beberapa perusahaan subsektor makanan dan 

minuman saja selain itu peneliti selanjutnya juga diharapkan dapat 

menambahkan periode penelitian sehingga dapat memperlihatkan hubungan 

antara bebeerapa rasio keuangan dengan nilai perusahaan.  

b. Secara Praktis 

1. Bagi Pihak Investor atau Penanam Modal  

Penanam Modal diharapkan lebih cerdas dan teliti dalam memutuskan 

langkah penanaman modal dengan menimbang rasio-rasio keuangan yang 

dapat memengaruhi nilai perusahaan sehingga investor tidak menyesal 

dengan keputusannya dalam berinvestasi di perusahaan tersebut.  

2. Bagi Pihak Manajemen Keuangan  

 Penelitian ini i diharapakan bisa membantu perusahaan untuk 

memaksimalkan nilai perusahaannya dan sebaiknya manajemen perusahaan 

juga memerhatikan beberapa faktor lain yang bisa memengaruhi nilai 

perusahaan. Untuk pihak manajemen perusahaan juga sekiranya diharap 
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selalu bisa meningkatkan kinerja keuangan perusahaan setiap tahunnya 

sehingga perusahaan bisa mencapai tujuan yang diharapkan.  

 

 


