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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh struktur modal dan 

pertumbuhan perusahaan terhadap nilai perusahaan pada sektor industri dasar dan 

kimia yang terdaftar di BEI tahun 2016, maka hasil uji hipotesis dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Tidak terdapat pengaruh antara struktur modal dengan nilai perusahaan pada 

perusahaan sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2016 

2. Pertumbuhan perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai 

perusahaan pada perusahaan sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia tahun 2016 

3. Secara simultan struktur modal dan pertumbuhan perusahaan berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sektor industri dasar dan kimia yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016.  

B. Implikasi  

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, berikut ini akan 

dikemukan beberapa implikasi yang dianggap relevan dengan penelitian ini. 

Implikasi tersebut adalah sebagai berikut:  
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1. Tidak terdapat pengaruh antara struktur modal dengan nilai perusahaan, 

dikarenakan semakin tingginya rasio DER artinya perusahaan semakin 

meningkatkan resiko, dengan menggunakan hutang sebagai struktur 

modalnya, semakin meningkatnya resiko maka diharapkan 

pengembaliannya (return) juga meningkat sehingga nilai perusahaan juga 

akan meningkat, tetapi jika investor melihat nilai resiko yang diambil lebih 

besar dari pengembalian (return) yang didapatkan, maka investor akan 

memiliki persepsi negatif terhadap kestabilan perusahaan dimasa depan, 

sehingga mengakibatkan  harga saham dipasar turun dan menyebabkan 

rasio PBV rendah. Jadi struktur modal memiliki pendekatan yang berbeda 

terhadap pengaruhnya, jika rasio DER ditingkatkan sampai dibatas tertentu 

maka akan dapat meningkatkan rasio PBV, tetapi jika rasio DER telah 

cukup tinggi maka dapat menurunkan (PBV) , sehingga investor bisa lebih 

pandai dalam memilih perusahaan berdasarkan tingkat resiko yang 

dimilikinya serta return yang didapatkan. 

2. Pertumbuhan perusahaan berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan 

yang menandakan bahwa tingkat rasio pertumbuhan penjualan bersih yang 

dapat dicapai oleh perusahaan akan memberi dampak pada nilai 

perusahaan, sehingga inovasi produk, maupun memperluas pasar dapat 

menjadi upaya yang bisa dilakukan perusahaan agar pertumbuhan 

perusahaan tiap tahun bisa terus tercapai, dari indikasi tersebut investor 

dapat menaruh kepercayaan yang lebih terhadap prospek perusahaannya, 

perusahaan yang dapat terus berkomitmen untuk dapat meningkatkan 
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pertumbuhannya akan dapat memungkinkan banyaknya investor yang 

ingin memiliki perusahaan tersebut, nilai perusahaan dimasa depan akan 

memiliki kecenderungan untuk meningkat. 

3.  Struktur modal dan pertumbuhan perusahaan berpengaruh signifikan 

terhadap nilai perusahaan. Investor akan dapat memilih dengan bijak 

perusahaan yang mempunyai struktur modal yang mendekati nilai optimal, 

sehingga resiko yang diterima perusahaan tidak terlalu memberatkan 

perusahaan untuk bisa terus tumbuh (growth) yang ditandai dengan 

menaiknya jumlah penjualan bersihnya, perusahaan yang terus bisa 

mencapai target dalam mencapai pertumbuhan penjualannya bahkan bisa 

lebih dari ekspetasi yang diharapkan, akan membuat perusahaan memiliki 

pendanaan yang mencukupiagar perusahan terus tumbuh dan membuat 

nilai perusahaan semakin baik dinilai oleh para investor. 

C. Saran 

Dalam melaksanakan penelitian ini, ada beberapa keterbatasan yang dimiliki 

oleh peneliti. Oleh karena itu, peneliti memberikan saran-saran yang dapat 

dijadikan sebagai masukan bagi peneliti selanjutnya, agar penelitian selanjutnya 

dapat memperoleh hasil yang maksimal. Dibawah ini adalah saran yang dapat 

dinerikan oleh peneliti: 

1. Bagi Peneliti Selanjutnya 

a. Bagi peneliti selanjutnya dapat meneliti industri pada bidang yang lain 

yang terdaftar pada BEI 
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b. Peneliti selanjutnya juga dapat menambah dan menggunakan variabel 

lainnya yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan, struktur modal, 

pertumbuhan perusahaan, corporate governance dan lainya. 

c. Peneliti juga dapat mengambil indikator profitabilitas yang berbeda 

seperti PER, Tobin’s Q, dan DPR. 

2. Bagi Perusahaan 

a. Nilai perusahaan sangatlah  penting bagi perusahaan, karena 

keberlanjutan perusahaan ketika sedang membutuhkan dana diluar 

perusahaan berrgantung kepada kepercayaan investor akan prospek 

perusahaan dimasa depan. Jika perusahaan berhasil  memberikan 

kabar positif kepada investor akan pengembangan perusahaan, maka 

perusahaan akan lebih mudah mendapatkan dana, karena dibursa 

akan ramai diperjualbelikan, dan memberikan dampak postif kepada 

masyarakat untuk bisa berpartisipasi dalam perusahaan, dan juga 

semakin meningkatkan eksistensi perusahaaan.  

b. Jika perusahaan yang memiliki struktur modal yang kurang baik, 

perusahaan segara melakukan restruktuarsi agar perusahaan bisa 

mencapai struktur modal yang lebih optimal, dan mengupayakan 

agar kebutuhan perusahaan yang dipenuhi bisa menunjang 

pertumbuhan penjualan, seperti penambahan asset dan atau biaya 

pengembangan (RnD), sehingga hal ini dapat menunjang nilai 

perusahaan agar bisa terus meningkat.     
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