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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 

       

 

 5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Bab IV, maka dapat 

ditarik kesimpulan adalah sebagai berikut: 

1. Earnings per Share (Laba per Saham) yang terdapat pada perusahaan 

manufaktur pada tahun 2007-2009 di Indonesia dapat digunakan sebagai 

bahan pertimbangan bagi para investor dalam berinvestasi. Hal ini 

menunjukan bahwa penilaian terhadap saham sebagai salah satu indikator 

yang cukup baik dan akurat dalam menilai sebuah perusahaan manufaktur, 

dimana para investor dapat memiliki pandangan yang objektif mengenai 

seberapa besar antusias masyarakat mengenal dan ikut tertarik untuk 

berpartisipasi dalam perusahaan manufaktur tersebut dengan terlibat 

didalamnya. Untuk leverage dan deviden tidak selalu menjadi tolak ukur 

dalam menilai sebuah perusahaan, semuanya tergantung pada situasi dan 

kondisi perekonomian suatu negara, apakah sedang mengalami kestabilan atau 

tidak. Mengenai leverage menunjukkan bahwa pada umumnya perusahaan-

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI cenderung berhati-hati dalam 

menggunakan sumber pendanaan yang berasal dari hutang dan untuk deviden 

investor saat ini tidak terlalu mempertimbangkan untuk memperoleh deviden 

pada saat menginvestasikan dananya melainkan lebih mempertimbangkan 
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kemampuan perusahaan dapat bertahan dan tetap eksis ditengah-tengah 

masyarakat disetiap kondisi yang terjadi. 

2. Secara simultan atau bersama-sama variabel leverage, deviden, earnings per 

share berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur.  

3. Secara parsial variabel leverage dan deviden tidak berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan pada perusahaan manufaktur. 

4. Secara parsial earnings per share berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada 

perusahaan manufaktur. 

 

5.2. Keterbatasan 

Walaupun penelitian ini telah berhasil menguji hipotesis yang diajukan, 

namun disadari bahwa penelitian ini tidak sepenuhnya pada tingkat kebenaran 

mutlak, sehingga tidak menutup kemungkinan untuk diadakannya penelitian 

lanjutan. Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini antara lain: 

1. Penelitian ini hanya dilakukan pada jenis industri manufaktur, sehingga hasil 

penelitian ini kemungkinan akan berbeda apabila jenis industri yang lain 

ditambahkan.  

2. Penelitian ini menggunakan periode penelitian dari tahun 2007 sampai dengan 

tahun 2009, sehingga hasil kesimpulan ini kurang dapat mewakili karakteristik 

dari sampel  

3. Penelitian ini hanya menggunakan tiga buah variabel independen dimana 

informasi yang dibutuhkan bagi para investor masih kurang memadai. 
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4. Penelitian ini hanya terbatas pada kajian empiris tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi nilai perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI, tetapi tidak 

sampai kepada pemecahan masalah tentang bagaimana variabel-variabel 

independen tersebut dapat mempengaruhi nilai perusahaan ditengah-tengah 

keterbatasan situasi dan kondisi yang dimiliki.  

5. Penelitian ini menggunakan kombinasi satuan antara nilai persentase dan nilai 

mata uang dalam variabel penelitan sehingga hasil yang diharapkan kurang 

memuaskan. 

 

5.3. Saran 

Dalam penelitian ini, maka saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagi perusahaan 

Bagi perusahaan sebaiknya dalam menentukan kebijakaan hutang, kebijakan 

deviden, dan earning per share perusahaan harus mempertimbangkan faktor-

faktor yang mempengaruhi diberlakukannya kebijakan tersebut, apakah 

berdampak baik atau buruk bagi perusahaan. Kebijakan-kebijakan pada tahun 

sebelumya dapat dipertimbangkan agar kebijakan mendatang bisa lebih baik 

dan menguntungkan perusahaan dimana para investor dapat tertarik untuk 

menginvestasikan dananya pada perusahaan. 
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2. Bagi pihak-pihak yang berkepentingan lainnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pihak yang 

berkepentingan khususnya para investor yang ingin menanamkan modalnya 

diperusahaan manufaktur dalam memilih perusahaan sebagai media investasi. 

3. Bagi peneliti selanjutnya 

a. Penelitian ini hanya dilakukan pada satu jenis industri manufaktur, sehingga 

hasil penelitian ini kemungkinan tidak sama jika diaplikasikan pada jenis 

industri yang lain. Pada peneliti selanjutnya disarankan penelitian dilakukan 

pada jenis industri yang beragam yaitu selain industri manufaktur misalnya 

industri keuangan atau perbankan, jasa, dan lain-lain hal ini untuk 

mengetahui perbandingan dengan hasil penelitian sebelumnya.  

b. Penelitian ini menggunakan periode penelitian dari tahun 2007 sampai 

dengan tahun 2009. Penelitian selanjutnya disarankan untuk 

memperpanjang periode penelitian dan menggunakan tahun penelitian yang 

paling terkini untuk mendapatkan hasil yang lebih mewakili karakteristik 

sampel. 

c. Penelitian ini hanya menggunakan tiga buah variabel independen dimana 

informasi yang dibutuhkan bagi para investor masih kurang memadai. 

Diharapkan penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel 

independen lain seperti ukuran perusahaan, profitabilitas, inflasi, dan lain 

sebagainya 

d. Penelitian ini hanya terbatas pada kajian empiris tentang faktor-faktor 

yang mempengaruhi nilai perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI, 
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tetapi tidak sampai kepada pemecahan masalah tentang bagaimana 

variabel-variabel independen tersebut dapat mempengaruhi nilai 

perusahaan ditengah-tengah keterbatasan situasi dan kondisi yang dimiliki. 

Diharapkan perusahaan memiliki penyelesaian yang baik mengenai 

kebijakan yang akan diambil apabila perusahaan mengalami masalah 

kondisi apapun. 

e. Penelitian ini menggunakan kombinasi satuan antara nilai persentase dan 

nilai mata uang dalam variabel penelitannya sehingga hasil yang 

diharapkan kurang memuaskan. Sebaiknya peneliti selanjutnya dapat 

menggunakan satuan nilai yang sama pada variabel penelitiannya sehingga 

hasil yang diperoleh lebih baik dan akurat. 

 

 




