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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Setelah melakukan analisis dan pengujian hipotesis mengenai 

pengaruh variabel keputusan pendanaan, profitabilitas dan likuiditas 

terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur sub-sektor 

logam dan sejenisnya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

periode tahun 2012-2016. Maka dihasilkan beberapa kesimpulan 

penelitian sebagai berikut: 

1. Keputusan pendanaan yang diukur dengan DER (Debt to Equity 

Ratio) berpengaruh negatif namun tidak signifikan. Hal ini 

diperkirakan karena besar kecilnya hutang tidak terlalu 

diperhatikan oleh investor, investor hanya melihat bagaimana 

perusahaan menggunakan dana tersebut secara efektif dan efisien 

untuk menambah nilai perusahaan. 

2. Profitabilitas yang diukur dengan ROE (Return on Equity) 

berpengaruh positif dan signifikan. Semakin besar nilai 

profitabilitas meningkatkan nilai perusahaan. ROE yang tinggi 

juga menunjukkan kinerja perusahaan yang baik untuk 

menghasilkan laba dari investasi pemegang saham di perusahaan. 

Para investor memperhatikan rasio ini dikarenakan rasio ini 

sangat menunjukkan perkembangan perusahaan dimana 

perusahaan yang menunjukkan rasio profitabilitas yang tinggi 
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dapat menguntungkan para investornya yang membuat para 

investor tertarik untuk menginvestasikan uangnya pada 

perusahaan tersebut. 

3. Likuiditas yang diukur dengan CR (Current Ratio) berpengaruh 

negatif namun tidak signifikan bahwa likuiditas tidak 

memberikan pengaruh terhadap nilai perusahaan. Para investor 

tidak terlalu memperhatikan rasio ini dikarenakan rasio ini hanya 

menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menutupi 

hutangnya dengan aset lancarnya. 

B. Implikasi 

Variabel return on equity berpengaruh positif signifikan terhadap 

nilai perusahaan. Untuk itu, perusahaan logam dan sejenisnya sebaiknya 

dapat mempertahankan dengan konsisten efisiensi penggunakan ekuitas 

untuk mendapatkan laba perusahaan, sehingga membuat investor 

semakin percaya untuk berinvestasi di perusahaan tersebut. 

C. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa 

saran yang dapat diberikan dari penelitian ini, yaitu: 

1. Nilai adjusted R-Square dalam koefisien determinasi sebesar 

0,3336, hal ini berarti variabel DER, ROE, dan CR hanya 

mampu menjelaskan 33,36% variasi nilai perusahaan, sedangkan 

66,64% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam 

penelitian ini. Oleh karena itu, bagi peneliti selanjutnya yang 
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melakukan penelitian sejenis, sebaiknya menambah variabel lain 

seperti keputusan investasi, kebijakan dividen, struktur 

kepemilikan dan ukuran perusahaan untuk mengetahui 

pengaruhnya terhadap nilai perusahaan  

2. Bagi peneliti selanjutnya yang melakukan  penelitian sejenis, 

sebaiknya menambah jumlah sampel perusahaan yang digunakan 

dan memperpanjang periode waktu pengamatan, sehingga dapat 

menghasilkan penelitian yang lebih akurat. 
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