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BAB V 

SIMPULAN, SARAN DAN KETERBATASAN PENELITIAN 

A. Simpulan 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh struktur 

modal, profitabilitas, ukuran perusahaan, komiter audit, dan dewan 

komisaris independen terhadap nilai perusahaan pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2013-

2015. Berdasarkan metode yang digunakan yaitu metode purposive 

sampling diperoleh 179 data penelitian. Berdasarkan analisis data dan 

pembahasan diperoleh hasil sebagai berikut: 

1. Struktur modal berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan yang 

artinya dengan berhutang perusahaan akan menaikan kinerjanya untuk 

menutup beban bunga dan untuk menjalankan proyek baru. 

2. Profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan yang 

artinya semakin tinggi kemampuan perusahaan menghasilkan laba 

maka akan memberikan sinyal positif terhadap investor untuk 

menanamkan modalnya. 

3. Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan yang 

artinya semakin besar ukuran perusahaan akan memberikan sinyal baik 

terhadap investor karena investor berpikir bahwa laba perusahaan besar 

dan kemungkinan bangkrut kecil. 
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4. Komite audit berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan yang 

artinya bahwa semakin banyak komite audit maka pengawasan ke 

manajemen semakin ketat. Dan manajemen akan bekerja dengan baik 

dan meminimalisir kecurangan. 

5. Dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan yang artinya dengan semakin tinggi porposi dewan 

komisaris independent maka kepuusan dewan komisaris akan semaki 

baik dan mementingkan stakeholdernya. 

 

B.  Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terdapat beberapa saran untuk 

perbaikan penelitian kedepannya, diantaranya adalah: 

1. Menambah jumlah sampel yang digunakan dengan cara menambah 

periode penelitian agar hasil penelitian dapat mencerminkan keadaan 

yang sesungguhnya. 

2.  Penelitian selanjutnya sebaiknya menambah variabel yang digunakan 

seperti variabel ekonomi makro yaitu tingkat suku bunga, inflasi dll.  

3.  Penelitian selanjutnya diharapkan dapat membandingkan hasil 

penelitian mengenai nilai perusahaan di Indonesia dengan hasil 

penelitian di negara lain.  

4. Mengganti pengukuran untuk variabel ukuran perusahaan dengan 

menggunakan rasio 
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C. Keterbatasan Penelitian  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa 

keterbatasan yang mempengaruhi hasil penelitian ini, yaitu:  

1. Tingkat adjusted R2 dari penelitian ini masih tergolong rendah 

yaitu sebesar 0,593 atau sebesar 59,3%. Hal ini menunjukkan 

bahwa masih terdapat banyak variabel lain yang dapat 

mempengaruhi nilai perusahaan yang tidak diteliti dalam penelitian 

ini.  

2. Penelitian ini hanya menggunakan sampel perusahaan manufaktur 

dengan periode penelitian 3 tahun sehingga sampel yang digunakan 

masih sangat terbatas  

3. Penelitian ini hanya meneliti tentang faktor yang mempengaruhi 

nilai perusahaan di Indonesia.  

4. Penelitian ini mengukur ukuran perusahaan dengan LOG (total 

aset), sehingga banyak data yang harus terbuang karena mata uang 

yang berbeda dalam laporan keuangannya. 

 

 

 

 

 

 


