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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

A.    KESIMPULAN 

Setelah melakukan analisis dan pengujian hipotesis mengenai 

pengaruh variabel keputusan pendanaan CAP/BVA, keputusan pendanaan 

DER, ukuran perusahaan dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan pada 

perusahaan manufaktur barang konssumsi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) periode 2010-2013, maka dihasilkan beberapa kesimpulan 

penelitian, sebagai berikut :  

1. Secara parsial keputusan invesatsi yang diukur menggunakan Capital 

Expenditure to Book Value of Asset (CAP/BVA) berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap nilai perusahaan. Maka dihasilkan  jika nilai Capital 

Expenditure to Book Value of Asset (CAP/BVA)  naik atau turun maka 

akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan.  

2. Secara parsial keputusan pendanaan yang diukur menggunakan Debt to 

Equity (DER)  berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap nilai 

perusahaan. Maka dihasilkan  jika nilai DER naik atau turun tidak akan 

memberikan pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan. 

3. Secara parsial ukuran perusahaan yang diukur menggunakan total aktiva  

berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Maka 



76 
 

 

 

dihasilkan  jika nilai ukuran perusahaan naik atau turun maka akan 

memberikan pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan. 

4. Secara parsial profitabilitas yang diukur menggunakan Return of Equity 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Maka 

dihasilkan  jika nilai Return of Equity naik atau turun maka akan 

memberikan pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan. 

5. Secara simultan Capital Expenditure to Book Value of Asset (CAP/BVA), 

Debt to Equity (DER)  , ukuran perusahaan dan Return of Equity (ROE) 

berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.  

B.   IMPLIKASI  

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian diatas, maka peneliti 

memberikan implikasi sebagai berikut : 

1. Bagi perusahaan  

Diharapkan hasil penelitian ini dapat membantu perusahaan dalam 

mempertimbangkan pengambilan keputusan investasi dan keputusan 

pendanaan perusahaan. Karena keputusan investasi dan keputusan 

pendanaan yang diambil akan berpengaruh terhadap keputusan 

keuangan lainnya dan akan berpengaruh terhadap kemajuan dan 

kelangsungan hidup perusahaan di masa yang akan datang.  

2. Bagi akademis  

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dan 

referensi untuk penelitian selanjutnya dan diharapkan untuk dapat 

melanjutkan penelitian yang berkaitan mengenai keputusan investasi, 
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keputusan pendanaan, dan kebijakan terhadap nilai perusahaan 

sehingga bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan 

3. Bagi investor  

Pada umumnya hampir semua investasi mengandung unsur 

ketidakpastian. Investor tidak tahu dengan pasti hasil yang akan 

diperolehnya dari investasi yang dilakukan. Karena investor 

menghadapi kesempatan investasi yang berisiko maka pilihan 

investasi tidak dapat hanya mengandalkan hanya pada tingkat 

keuntungan saja tetapi investor harus bersedia menanggung risiko 

yang dihadapinya Penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

pertimbangan dalam menentukan dan memutuskan investasi yang 

akan dilakukan, karena tentunya setiap investor menginginkan 

prospek yang baik bagi perusahaannya di masa depan. 

C. SARAN   

Penelitian mengenai nilai perusahaan dimasa yang akan datang 

diharapkan mampu memberikan hasil penelitian yang lebih berkualitas, 

dengan mempertimbangkan saran dibawah ini: 

1. Disarankan bagi perusahaan untuk mempertimbangkan   keputusan 

investasi secara baik. Dikarenakan adanya pengaruh keputusan investasi 

terhadap nilai perusahaan menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan 

memaksimumkan investasi dalam upayanya menghasilkan laba sesuai 

dengan jumlah dana yang terikat.  
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2. Disarankan kepada investor untuk memperhatikan tingkat profitabilitas 

perusahaan dalam melakukan kegiatan investasi, hal ini bertujuan untuk 

mendapatkan return saham yang maksimal. Karena didalam penelitian ini 

ROE mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap nilai 

perusahaan 

3. Pada penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan proksi lain 

dalam keputusan investasi, seperti Market to Book Assets Ratio, Ratio 

Capital Expenditure to BVA, dan Current Assets to Total Assets. 

4. Pada penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan faktor 

eksternal perusahaan sebagai variabel independen yang mempengaruhi 

nilai perusahaan dengan model penelitian yang memadai. 

5. Pada penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan sampel dari seluruh 

perusahaan dan menggunakan tahun pengamatan yang lebih panjang 

sehingga hasil penelitian dapat merealisasikan kondisi pasar modal pada 

seluruh perusahaan 
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