BAB V
KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

A. KESIMPULAN
Penelitian ini berhasil menguji hipotesis penelitian yang diajukan. Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif vairabel
Keputusan Investasi (X) terhadap

variabel Nilai perusahaan (Y). Hasil dari

keputusan investasi perusahaan yang diukur dari proksi investment opportunity set
(IOS), dapat membantu perusahaan untuk melihat sejauh mana nilai
perusahaannya. Setelah dicari persamaan regresi diperoleh bentuk persamaan
regresi yang linier, yang berarti terdapat pengaruh yang positif antara keputusan
investasi dan nilai perusahaan. Berdasarkan uji keberartian regresi disimpulkan
bahwa persamaan regresi berarti. Dari hasil uji normalitas galat taksiran diketahui
bahwa data berdistribusi normal.
Berdasarkan uji hipotesis, hasil uji keberartian koefisien korelasi
menunjukkan bahwa keputusan investasi memilki pengaruh yang signifikan
terhadap nilai perusahaan, sedangkan dari hasil uji koefisen determinasi diperoleh
bahwa keputusan investasi mempunyai pengaruh sebesar 68,89% terhadap nilai
perusahaan. Namun peneliti juga menyadari bahwa tidak sepenuhnya keputusan
investasi mempengaruhi nilai perusahaan. Masih banyak faktor lain yang juga
mempengaruhi nilai perusahaan, seperti keputusan pendanaan, kebijakan dividen

dan faktor eksternal perusahaan seperti tingkat inflasi, nilai tukar mata uang, dan
lain-lain.
Melalui pembuatan keputusan investasi yang tepat, dapat diartikan bahwa
perusahaan memiliki kesempatan untuk meningkatkan nilai perusahaan. Investasi
yang tepat tentunya akan mendatangkan keuntungan bagi perusahaan, dan
meningkatkan nilai perusahaan tersebut. Nilai perusahaan yang baik dapat
menarik minat investor untuk menanamkan modalnya ke perusahaan tersebut,
yang tentunya merupakan keuntungan bagi perusahaan.

B. IMPLIKASI
Hasil penelitan ini memberikan konfirmasi empiris bahwa keputusan
investasi berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Keputusan investasi
tersebut adalah keputusan yang mencerminkan kesempatan investasi di masa yang
akan datang (investment opportunity), yaitu melalui pengenalan produk baru atau
perluasan produk lama, penggantian peralatan mesin atau gedung, penelitan dan
pengembangan, dan lainnya. Implikasi bagi perusahaan adalah perusahaan harus
meencanakan untuk mengambil keputusan investasi yang disesuaikan dengan
lebutuhan pasar dan perusahaan, melalui pengenalan produk baru, penggantian
mesin atau gedung, penelitian dan pengembangan. Dan perusahaan harus
mengoptimalkan kesempatan investasi yang ada. Karena investor akan menilai
suatu perusahaan dengan melihat nilai dan harga saham perusahaan tersebut
dengan melihat juga keputusan investasi perusahaan.

Apabila perusahaan mampu memaksimukan kemampuannya melalui
investasi-investasi tersebut dalam menghasilkan laba sesuai dengan jumlah dana
yang terikat, maka dapat menarik minat investor terhadap perusahaan tersebut
sehingga membantu perusahaan untuk melihat nilai perusahaannya. Implikasi bagi
investor adalah investor akan menginvestasikan dananya pada perusahaan yang
mampu menghasilkan laba optimal melalui kegiatan investasi seperti yang
dikemukakan sebelumnya. Karena investasi yang dilakukan perusahaan tersebut
dapat memberikan sinyal positif tentang pertumbuhan pendapatan perusahaan di
masa yang akan datang. Selain itu investor sebaiknya juga mempertimbangkan
faktor-faktor lain yang mempengaruhi nilai saham perusahaan, selain keputusan
investasi.

C. SARAN
Setelah menyimpulkan dan membuat implikasi dari penelitian yang
dilakukan yang didukung hasil perhitungan dan teori-teori yang ada maka peneliti
mencoba memberikan beberapa saran sebagai berikut:
1. Bagi Perusahaan
a. Pembuatan keputusan investasi yang baik dan tepat akan memberikan
kesempatan bagi perusahaan untuk mengembangkan usahanya dan
memperoleh keuntungan yang besar. Hasil dari keputusan investasi yang
tepat, sangat baik bagi kelangsungan hidup perusahaan.

b. Setiap perusahaan harus berani menangggung risiko dalam menjalankan
usahanya, karena semakin besar risiko yang dihadapi akan semakin besar
pula kemungkinan memperoleh keuntungan.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya
a. Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya menggunakan sampel yang lebih
besar atau mempertimbangkan kondisi ekonomi serta politik, kriteria
yang ditetapkan untuk menentukan sampel yang akan diteliti, dan
menggunakan jangka waktu yang lebih lama agar memperoleh hasil
yang maksimal.
b. Penelitian ini hanya menggunakan satu variabel bebas yaitu nilai
keputusan

investasi.

Masih

banyak

faktor

lain

yang

juga

mempengaruhi nilai perusahaan yang dapat dijadikan bahan penelitan
selanjutnya.

