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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Penelitian ini meneliti pengaruh kebijakan dividen, profitabilitas, 

risiko bisnis, dan leverage terhadap nilai perusahaan pada sektor pertanian 

yang terdaftar di BEI periode 2011-2015. Kesimpulan yang dapat diambil 

dari hasil penelitian ini adalah: 

1. Kebijakan dividen berpengaruh positif tidak signifikan terhadap nilai 

perusahaan. Besarnya dividen yang dibagikan kepada para pemegang 

saham suatu perusahaan akan meningkatkan nilai perusahaan. Namun 

besar kecilnya pembagian dividen ini tidak berpengaruh secara 

signifikan dalam menentukan tinggi atau rendahnya nilai suatu 

perusahaan. 

2. Profitabilitas berpengaruh positif tidak signifikan terhadap nilai 

perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi 

laba atau keuntungan setelah pajak suatu perusahaan, maka nilai 

perusahaan tersebut juga akan semakin tinggi. Tetapi variabel 

profitabilitas tidak berpengaruh secara signifikan dalam menentukan 

nilai perusahaan. 

3. Risiko bisnis berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap nilai 

perusahaan. Hasil penelitian ini sesuai dengan istilah high risk high 

return, yang menandakan bahwa investor pada sektor pertanian akan 
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melihat perusahaan yang risikonya tinggi akan memberikan imbalan 

yang tinggi juga. Namun karena hasil yang tidak signifikan maka 

menunjukkan bahwa investor kurang memperhitungkan risiko bisnis 

yang ada dalam menentukan nilai suatu perusahaan. 

4. Leverage berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat 

penggunaan utang yang tinggi, cenderung diminati oleh para investor. 

Sehingga semakin besar leverage, semakin tinggi nilai perusahaannya. 

 

B. Implikasi 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terdapat implikasi 

untuk sektor pertanian di Indonesia, yaitu tingkat leverage atau 

penggunaan utang yang semakin tinggi, menunjukkan tingginya nilai 

perusahaan karena adanya penghematan pajak dari penggunaan utang. 

Sehingga suatu perusahaan jika ingin meningkatkan nilai perusahaan, 

harus meningkatkan penggunaan utangnya. 

 

C. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang 

dapat diberikan oleh peneliti adalah: 

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel lain 

yang tidak digunakan dalam penelitian ini. Sehingga dapat 

menjelaskan variabel lain dalam menjelaskan faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi nilai perusahaan. 
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2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan jumlah sampel 

penelitian atau dapat membandingkan dengan sektor pertanian di 

negara lain.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


