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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pengujian pengaruh likuiditas, 

profitabilitas, aktivitas dan solvabilitas terhadap investment opportunity set 

pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Likuiditas yang diukur dengan current ratio memiliki pengaruh yang 

negatif namun signifikan terhadap investment opportunity set yang 

diukur menggunakan market to book value of aset (MBVA) pada 

perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI. 

2. Profitabilitas yang diukur dengan return on assets memiliki pengaruh 

yang positif dan signifikan terhadap investment opportunity set yang 

diukur menggunakan market to book value of aset (MBVA) pada 

perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI. 

3. Aktivitas yang diukur dengan total assets turnover ratio (TATO) 

memiliki pengaruh yang positif namun tidak signifikan terhadap 

investment opportunity set yang diukur menggunakan market to book 

value of aset (MBVA) pada perusahaan sektor industri barang 

konsumsi yang terdaftar di BEI. 

4. Solvabilitas yang diukur dengan debt to equity ratio (DER) memiliki 

pengaruh yang positif namun tidak signifikan terhadap investment 
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opportunity set yang diukur menggunakan market to book value of 

aset (MBVA) pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang 

terdaftar di BEI. 

5. Likuiditas, profitabilitas, aktivitas dan solvabilitas berpengaruh 

secara simultan terhadap investment opportunity set yang diukur 

menggunakan market to book value of aset (MBVA) pada perusahaan 

sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI. 

5.2 Saran 

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan dalam penelitian ini, maka dapat 

disampaikan saran sebagai berikut : 

1. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah variabel lain atau 

menggunakan variabel dan sampel yang lebih banyak dan berbeda agar 

hasil yang didapat dapat dibandingkan dengan penelitian sebelumnya 

ataupun penelitian yang akan datang. Penggunaan sampel pada manufaktur 

sering digunakan dalam penelitian pengaruh rasio keuangan terhadap 

investment opportunity set (IOS), untuk itulah pada penelitian selanjutnya 

dapat menggunakan sampel non manufaktur untuk mengetahui 

perbedaannya. Selain menggunakan variabel pengukuran proksi 

investment opportunity set (IOS) berbasis harga, penelitian selanjutnya 

dapat menggunakan proksi investment opportunity set (IOS) berbasis 

investasi dan varian dalam menganalisis pengaruh rasio keuangannya. 
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2. Bagi perusahaan diharapkan agar perusahaan sektor industri barang 

konsumsi yang terdaftar di BEI bisa mempertahankan current ratio dan 

meningkatkan return on assets karena hal tersebut dapat memberikan 

sinyal yang baik untuk memperbesar peluang perusahaan untuk 

berinvestasi. 

3. Bagi investor diharapkan agar penelitian ini dapat memberikan informasi 

dalam pengambilan keputusan investasi yang tepat. Apabila ingin 

berinvestasi di perusahaan sektor industri barang konsumsi, maka investor 

harus mempertimbangkan tingkat current ratio dan return on assets agar 

investor bisa menanamkan modal di perusahaan yang tepat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


