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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN  

 

V.1. Simpulan 

 Tujuan dari penelitian ini ialah untuk dapat mengetahui adanya pengaruh 

keputusan investasi dan keputusan pendanaan terhadap Nilai Perusahaan. Sampel 

yang digunakan dalam penelitian ini adal perusahaan subsektor makanan dan 

minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2015-2018. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan probability sampling dengan teknik 

penentuan sampel menggunakan metode random sampling yaitu sampel acak 

dengan menggunakan perhitungan Slovin. 

 Berdasarkan hasil penelitian data pengujian hipotesis melalui analisis 

regresi data panel pada pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

a. Hasil pengujian variabel Keputusan Investasi yang diukut dengan Total 

Asset Growth (TAG) menunjukkan bahwa hasil yang menyatakan bahwa nilai 

keputusan investasi (TAG) tidak berpengaruh signifikan terhadap Nilai 

Perusahaan pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun pengamatan yaitu 2015-2018. Maka 

dari itu variabel Keputusan .Investasi bukan menjadi tolak ukur utama bagi 

investor untuk melihat pengaruh Keputusan Investasi terhadap nilai perusahaan 

b. Hasil pengujian variabel Keputusan Pendanaan yang diukur dengan Debt 

Equity Ratio (DER) menunjukkan bahwa hasil yang menyatakan bahwa nilai 

Keputusan Pendanaan (DER) berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan 

pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di bursa efek 

indonesia (BEI) selama mtahun pengamatan yaitu 2015-2018. Maka investor 

dapat melihat pengaruh Keputusan Pendanaan terhadap nilai perusahaan.  
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V.2. Keterbatasan Penelitian 

 Penelitian ini mempunyai beberapa keterbatasan yang mungkin dapat 

menimbulkan hambatan dalam mendapatkan hasil penelitian yang diantaranya 

adalah: 

a. Dalam mendapatkan Laporan Keuangan beberapa perusahaan tidak 

menyediakan di website sehingga penulis sedikit kesulitan dalam memperoleh 

laporan keuangan  

b. Terbatasnya jurnal internasional yang digunakan sebagai pendukung untuk 

dapat memperkuat hasil penelitian. 

 

V.3. Saran 

 Berdasarkan dari hasil dan analisa yang dilakukan serta manfaat yang di 

usulkan peneliti, maka saran yang dapat diberikan penulis adalah sebagai berikut: 

a. Secara Teoritis 

 Diharapkan untuk penelitian selanjutnya agar dapat menggunakan variabel 

diluar dari variabel yang terkait dalam penelitian ini yaitu Keputusan Investasi 

dan Keputusan Pendanaan yang dimana .memiliki faktor yang mempengaruhi 

nilai perusahaan sehingga dapat meningkatkan wawasan para pembaca dan 

informasi yang ada, selanjutnya agar dapat memperpanjang peridode penelitian 

agar pembaca dapat mengetahui keterkaitan antara rasio satu dengan yang lainnya. 

Diharpkan pula bagi perusahaan – perusahaan yang mendaftarkan perusahannya 

di Bursa Efek Indonesia agar dapat selalu menerbitkan laporan keuangan secara 

berkala sehingga dapat memudahkan peneliti dalam memperoleh hasil dari 

penelitian terkait 

b. Secara Praktis 

1. Bagi Pihak Investor  

 Investor harus senantiasa cermat dalam mempertimbangkan rasio 

keuangan yang akan digunakan dalam pengambilan keputusan investasi yang 

dapat mempengaruhi nilai perusahaan dimana agar investor tidak menyesal atas 

investasi yang telah dilakukan dan membuat ketertarikan untuk dapat melakukan 

investasi perusahaan sehingga pula dapat meningkatkan nilai perusahaan dan 

menjamin kelangsungan hidup perusahaan di masa yang akan datang  
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2. Bagi Perusahaan (Pihak Manajemen Keuangan) 

 Bagi Pihak manajemen keuangan diharapkan untuk dapat meningkatkan 

kinerja keuangan dalam perusahaan setiap tahunnya sehingga dapat menarik minat 

investor dalam menanamkan modal dalam perushaan tersebut sehingga pula dapat 

menjamin kelangsungan kehidupan perusahaan dimasa yang akan datang yang 

tentu saja pula diharapkan baik dan selalu mendapatkan profit sesuai target 

perusahaan.  

 


