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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh keputusan 

investasi dan kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan. Berdasarkan 

analisis hasil pengujian data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka 

dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut : 

1. Keputusan investasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 

nilai perusahaan. Hal ini berarti jika keputusan investasi tinggi, maka nilai 

perusahaan tersebut akan tinggi. Begitu pula, jika keputusan investasi 

rendah, maka nilai perusahaan tersebut akan rendah.  

2. Kebijakan dividen memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap 

nilai perusahaan. Hal ini berarti jika kebijakan dividen rendah, maka nilai 

perusahaan tersebut akan tinggi.  

3. Keputusan investasi dan kebijakan dividen secara bersama-sama memiliki 

pengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Selain itu, 

hubungan antara variabel kebijakan dividen dan keputusan investasi 

terhadap nilai perusahaan tergolong kuat. Berdasarkan hasil pengujian 

data, besaran nilai perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek 

Indonesia dipengaruhi oleh keputusan investasi dan kebijakan dividen 

sebesar lima puluh tiga koma tiga puluh persen. 
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B. Implikasi 

Setelah dilakukan penelitian, diketahui bahwa implikasi dari 

keputusan investasi dan kebijakan dividen dengan nilai perusahaan pada 

sektor manufaktur tahun 2015, sebagai berikut : 

1. Pada penelitian ini keputusan investasi dinyatakan signifikan 

mempengaruhi nilai perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa, 

penggunaan dana untuk berinvestasi dapat meningkatkan nilai 

perusahaan. Peningkatan nilai perusahaan terjadi jika perusahaan 

mengalami peningkatan jumlah investasi. Peningkatan jumlah investasi 

ini menunjukkan kepercayaan investor kepada perusahaan turut 

meningkat karena menunjukkan pertumbuhan perusahaan. 

2. Pengaruh kebijakan dividen yang negatif dan signifikan terhadap nilai 

perusahaan, menunjukkan bahwa pembagian dividen yang rendah dapat 

meningkatkan nilai perusahaan. Sebagian investor lebih menyukai 

penahanan laba perusahaan daripada pembagian dividen, karena dengan 

dibagikan dividen maka pendapatan investor akan dikurangi dengan 

pajak, sedangkan jika laba ditahan oleh perusahaan maka laba tersebut 

dapat digunakan untuk keperluan investasi selanjutnya yang dapat 

menunjang pertumbuhan perusahaan tanpa perlu mencari banyak sumber 

dana lainnya. 

3. Keputusan investasi dan kebijakan dividen dapat dijadikan pertimbangan 

untuk meningkatkan nilai perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa, jika 

perusahaan telah mengambil keputusan investasi yang tepat dan kebijakan 
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dividen yang optimal sehingga akan memperoleh laba dari pengambilan 

keputusan investasi tersebut, maka hal ini dapat menjadi sinyal positif 

bagi investor untuk membeli saham perusahaan tersebut. Keputusan 

investasi yang tepat dan kebijakan dividen yang optimal dapat 

meningkatkan kepercayaan investor terhadap kinerja perusahaan dan 

memutuskan untuk membeli saham perusahaan sehingga nilai perusahaan 

pun akan meningkat. 

C. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memiliki beberapa saran yang 

perlu disampaikan : 

1. Perusahaan diharapkan dapat menjaga tingkat keputusan investasi agar 

tetap tinggi, contohnya dengan menambah kapasitas pabrik atau 

perluasan pabrik, menambah produk atau mencari pasar baru, 

membangun kerjasama dengan perusahaan lainnya baik dalam negeri 

maupun luar negeri, investasi capital market, akusisi, merger, 

membangun anak perusahaan, dan lain sebagainya.  

2. Bagi investor, sebelum berinvestasi pada perusahaan sebaiknya 

investor memperhatikan keputusan investasi dan kebijakan dividen 

perusahaan karena perusahaan yang memiliki prospek pertumbuhan 

perusahaan yang tinggi akan memiliki keputusan investasi yang tinggi 

dan kebijakan dividen dalam hal pembagian dividen yang rendah. Jika 

perusahaan memiliki prospek pertumbuhan perusahaan yang tinggi 

maka di masa yang akan datang investasi yang kita tanamkan pada 
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perusahaan tersebut pun dapat berkembang sehingga dapat 

memberikan keuntungan kepada investor. 

3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel-

variabel lain yang mempengaruhi nilai perusahaan seperti keputusan 

pendanaan, tingkat suku bunga, struktur kepemilikian perusahaan, 

ukuran perusahaan dan lain sebagainya. 


