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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 
 
 
 

5.1.1 Kesimpulan 

       Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh signifikansi 

deviden, risiko perusahaan, profitabilitas, dan ukuran perusahaan baik parsial 

maupun secara simultan. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Secara parsial, variabel kebijakan deviden berpengaruh secara 

signifikan terhadap set kesempatan investasi. Setiap peningkatan 1 

skor DY maka akan berpengaruh negatif pada IOS sebesar 0,098 

2. Secara parsial, variabel resiko tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap set kesempatan investasi.  

3. Secara parsial, variabel profitabilitas berpengaruh secara signifikan 

terhadap set kesempatan investasi. Setiap peningkatan 1 skor pada 

EPS maka akan berpengaruh positif pada IOS sebesar 0,618 

4. Secara parsial, variabel ukuran perusahaan berpengaruh secara 

signifikan terhadap set kesempatan investasi. Setiap peningkatan 1 

skor pada LnAktiva maka akan berpengaruh negatif pada IOS 

sebesar 0,187.  

5. Berdasarkan hasil penelitian secara simultan, menunjukkan bahwa 

variabel independen, yaitu deviden, risiko perusahaan, profitabilitas, 
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dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

variabel dependennya, yaitu set kesempatan investasi. 

 Koefisien determinasi menunjukkan bahwa pengaruh kebijakan 

deviden, resiko, profitabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap set 

kesempatan investasi adalah sebesar 0,661 atau 66,1%.  Sedangkan 

sisa sebesar 33,9% dipengaruhi oleh faktor lain selain keenam 

variabel yang diteliti. 

 

5.1.2. Keterbatasan  Penelitian 

  Penelitian yang dilakukan kali ini memilki beberapa keterbatasan, 

diantaranya yaitu: 

1. Resiko sistematik pada penelitian ini diproksikan dengan beta 

koreksi individual sekuritas, sehingga perhitungan beta individual 

tersebut tidak terlepas dari kesalahan pengukuran yang 

memungkinkan terjadinya bias. 

2. Periode penelitian yang cukaup panjang ternyata memungkinkan 

peneliti untuk mendapatkan jumlah sampel yang terbatas. 

3. Proksi-proksi tunggal Set Kesempatan Investasi yang digunakan 

hanya 4 dan merupakan proksi berdasarkan harga, dengan demikian 

pengukuran akan mengalami keterbatasan untuk diteliti  
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5.1. Saran 

       Hasil dari penelitian ini tidak sepenuhnya dapat mencerminkan set 

kesenpatan investasi.  Hal itu dikarenakan masih terdafpat faktor lain yang 

mempengaruhinya dan masih terbatasnya data yang digunakan dalam 

penelitian ini.  Oleh sebab itu, peneliti memberikan beberapa saran untuk 

penelitian selanjutnya, antara lain: 

1. Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan periode 

laporan keuangan yang lebih panjang untuk setiap perusahaan atau 

dapat menggunakan periode tahun yang berbeda dengan tujuan untuk 

mengubah model prediksi dari penelitian; 

2. Sebaiknya dalam penelitian selanjutnya menggunakan jumlah sampel 

yang lebih banyak sehingga dapat mengurangi bias dalam hasil 

penelitian dan lebih mencerminkan kuatnya tingkat signifikansi 

terhadap variabel dependen; 

3. Sebaiknya pada penelitian berikutnya, selain menambah variabel 

internal perusahaan, juga melakukan analisa terhadap faktor-faktor 

lain di luar faktor keuangan perusahaan.  Misalnya faktor pergantian 

pemerintahan, perubahan undang-undang ekonomi, perubahan 

kebijakan perusahaan, maupun hal lain yang dapat memengaruhi 

kinerja keuangan perusahaan baik secara langsung maupun tidak 

langsung. 

 

 




