BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh
dari variabel independen yaitu Struktur modal, Profitabilitas dan Likuiditas
terhadap variabel dependen yaitu Nilai perusahaan. Sampel yang digunakan dalam
penelitian ini adalah perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia (BEI) periode 2014-2017. Metode yang digunakan dalam penelitian ini
adalah Purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan
kriteria-kriteria tertentu.
Berdasarkan analisis dan data pembahasan yang telah dilakukan, maka
dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Hasil pengujian variabel Struktur Modal yang diukur dengan Debt to
Equity Ratio (DER) menunjukkan hasil yang menyatakan bahwa Struktur
Modal tidak berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan pada
perusahaan yang bergerak pada sektor pertambangan yang terdaftar di BEI
periode 2014-2017. Dengan demikian, hipotesis penelitian tidak terbukti.
2. Hasil pengujian variabel Profitabilitas yang diukur dengan Return on
Equity (ROE) menunjukkan hasil yang menyatakan bahwa profitabilitas
berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan pada perusahaan yang
bergerak pada sektor pertambangan yang terdaftar di BEI periode 20142017. Dengan demikian, hipotesis penelitian terbukti.
3. Hasil pengujian variabel Likuiditas yang diukur dengan Current Ratio
(CR) menunjukkan hasil yang menyatakan bahwa likuiditas tidak
berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan pada perusahaan yang
bergerak pada sektor pertambangan yang terdaftar di BEI periode 20142017. Dengan demikian, hipotesis penelitian tidak terbukti.
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5.2. Keterbatasan Penelitian
Dalam penelitian ini memiliki beberapa kelemahan yang mungkin dapat
menimbulkan gangguan terhadap hasil penelitian, diantaranya adalah:
a. Terdapat 25 perusahaan pertambangan atau 59,52% yang tidak
mendapatkan laba selama periode pengamatan yang dilakukan yaitu antara
tahun 2014-2017. Sehingga menambah jumlah perusahaan yang harus di
eleminasi dan mengurangi jumlah sampel yang dapat digunakan sehingga
menyebabkan jumlah data penelitian yang dimiliki menjadi terbatas.
b. Terdapat 4 perusahaan pertambangan yang tidak mempublikasikan laporan
keuangan tahunan secara lengkap selama periode 2014-2017, sehingga
menyebabkan perusahaan tersebut harus di eleminasi dan berkurangnya
jumlah data yang dijadikan sebagai objek penelitian sehingga jumlah
sampel yang digunakan menjadi terbatas.

5.3. Saran
Berdasarkan hasil dan analisa yang dilakukan serta manfaat dari penelitian
ini, maka saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:
a. Aspek Teoritis
Bagi akademis diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat
mengeksplorasi variabel fundamental lain yang diduga berpengaruh
terhadap Nilai perusahaan selain dari variabel-variabel yang diteliti agar
dapat memperoleh hasil yang lebih bervariatif, seperti contohnya adalah
Kebijakan dividen, Pertumbuhan perusahaan, Ukuran perusahaan.
Disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk menambah periode
pengamatan yang lebih panjang dikarenakan kemungkinan lebih dapat
menjelaskan hubungan antara rasio-rasio keuangan dengan Nilai
Perusahaan.
b. Aspek Praktis
a) Bagi perusahaan, khususnya pihak manajemen perusahaan diharapkan
dapat meningkatkan kinerja keuangan maupun kinerja manajemen
perusahaan setiap tahunnya, dengan cara menggunakan utang dan
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modal sebaik mungkin untuk kegiatan aktiva produktifnya, menambah
aset tetap berupa mesin, alat berat untuk meningkatkan keuntungan
bagi perusahan dan para pemegang saham, serta menggunakan aset
lancar yang dimiliki untuk mengembangkan usahanya seperti
membuka cabang baru dan melakukan inovasi produk. Dengan
meningkatkan

kinerja

keuangan

yang

dimiliki

maka

dapat

meningkatkan kepercayaan investor terhadap kinerja perusahaan dan
juga kinerja keuangan dapat mencerminkan kondisi perusahaan dimasa
yang akan datang, dalam hal ini investor juga harus cermat dalam
memilih dengan cara mengetahui informasi keuangan serta kinerja
perusahaan agar memperoleh keuntungan yang diharapkan.
b) Bagi investor sebaiknya melakukan investasi pada perusahaan yang
dapat mengelola utang dan modal dengan baik, dimana penggunaan
utang dan modal untuk membeli aktiva produktif untuk kegiatan
operasional perusahaan agar dapat meningkatkan aset yang dimiliki
dan dapat meningkatkan penjualan dan laba perusahaan.
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