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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Berdasarkani dari hasili penelitiani dan uji hipotesis melalui analisis regresi data 

paneli padai pembahasani bab IV, maka i penulis dapati menarik kesimpulan sebagai 

berikut : 

a. Hasili pengujiani variabel i struktur modal yangi diukuri dengan Debt to Equity Ratio 

(DER) menunjukkani hasil i berpengaruh i positifn dan signifikan terhadap nilai i 

perusahaan pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di i  

Bursai Efek i Indonesiai periodei 2016-2019. 

b. Hasili pengujiani variabeli ukuran perusahaan yangi diukurn dengann Logaritma 

Natural Total Aktiva (SIZE) menunjukkan i hasil i tidak memiliki pengaruh 

signifikani terhadap i nilaii perusahaan pada perusahaan sektor industri barang 

konsumsii yangi terdaftari  dii Bursai Efeki Indonesiai periodei 2016-2019. 

c. Hasili pengujiani variabeli likuiditas yang diukur dengan Current Ratio (CR) 

menunjukkan hasil tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan 

pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2016-2019. 

d. Hasili pengujiani variabeli profitabilitas yangi diukuri dengan Return on Equity 

(ROE) menunjukkani  hasili tidak memiliki pengaruh signifikan i terhadapi nilai 

perusahaani pada i perusahaani sektori industrii barangi konsumsii yang terdaftar di 

Bursai Efeki Indonesiai periodei 2016-2019. 

 

5.2 KeterbatasaniPenelitian 

Dalamipenelitianiiniimemilikiibeberapaiketerbatasan yang mungkin dapat 

menyebabkan gangguaniterhadapihasilipenelitian, diantaranyaisebagai berikut : 

a. Penelitianiiniihanyaimengambilisampelidariiperusahaanisektor industri barang 

konsumsi, sehingga tidak bisa memberikan gambaran dari semuaihasilitemuan 

untukiperusahaanilainiyang terdaftar di BursaiEfekiIndonesiai(BEI). 

b. Penelitian ini hanya menggunakan empat variabel independen, yaitu struktur 

modal, ukuran perusahaan, likuiditas, dan profitabilitas. Penelitian ini 
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mengabaikan variabel-variabeln lainnyan yang mungkin dapatn memberikan 

pengaruh terhadap i nilaii perusahaan. 

c. Beberapa perusahaan tidak menerbitkan laporan keuangannya secara berturut-

turut selama periode penelitian. 

d. Adanya perusahaaniyangitidakimemilikiidataikeuangan secara lengkap, seperti 

harga saham. 

 

5.3 Saran 

Berdasarkanidari hasiliuji hipotesis, pembahasanndannkesimpulan di atas, 

maka saranipenelitianiiniiadalahisebagaiiberikut : 

a. Secara Teoritis 

Penelitiannini diharapkan dapatndijadikan sebagai sumber acuan referensi dan 

meningkatkan wawasan bagi pembaca dan untuknpenelitiannselanjutnyaidapat 

menggunakanivariabelilainiyangilebihiberpengaruhnterhadapnNilai Perusahaan 

dan lebih bervariatif baik faktor internal maupun eksternal, seperti inflasi, 

kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, pertumbuhan perusahaan dan 

tingkat suku bunga. Selain itu, bagi peneliti selanjutnyaidapatimemperpanjang 

periodeipenelitianiyangimungkinnakan memberikan hasil lebih baik dalam 

memprediksiiNilaiiPerusahaan. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk 

menambahnataunmenggunakannpopulasi atau perusahaan lain yang akan 

dijadikan sampel penelitian. 

b. Secara Praktis 

Bagiiperusahaan, terutama pada pihakimanajemeniperusahaanidiharapkan agar 

dapatimeningkatkanikinerjaikeuanganimaupunikinerja manajemen perusahaan 

pada setiapitahunnya. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga konsistensi nilai 

perusahaan yang selalu mengalami peningkatan, sehingga dapat menciptakan 

persepsi investor terhadap prospek kinerja perusahaannya di masa depan selalu 

dalam pandangan positif. Untuk pemilik dan investor, hasil penelitianiiniijuga 

dapatidigunakannsebagainbahannpertimbanganndalam mengambil keputusan 

berinvestasiidi perusahaaniterkaitidenganinilaiiperusahaaniyang tercermin dari 

keuntunganiyang diperolehnya dan pengelolaaniutangiyangidigunakan. 
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