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BAB V 

SIMPULAN, SARAN, DAN KETERBATASAN PENELITIAN 

 

A. Simpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh profitabilitas, keputusan 

investasi, keputusan pendanaan, kebijakan deviden, dan corporate governance 

terhadap nilai perusahaan. Dengan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di BEI periode 2015-2017. Berikut adalah hasil kesimpulan penelitian : 

1. Profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai 

perusahaan. 

2. Keputusan investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai 

perusahaan. 

3. Keputusan pendanaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

nilai perusahaan. 

4. Kebijakan deviden berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap nilai 

perusahaan. 

5. Dewan komisaris berpengaruh positif tidak signifikan terhadap nilai 

perusahaam. 

6. Komite audit berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap nilai 

perusahaan. 
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B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, terdapat beberapa saran yang dapat 

diberikan untuk digunakan pada penelitian selanjutnya. Berikut beberapa saran 

yang dapat diberikan antara lain : 

1. Bagi Investor, sebelum membeli, menjual dan menahan saham yang 

dimiliki sebaiknya memperhatikan nilai perusahaan dan juga bagi 

investor agar dapat melihat mana perusahaan yang baik untuk 

berinvestasi sehingga tidak terjadi kesalahan-kesalahn yang tidak 

diinginkan. 

2. Perusahaan disarankan untuk lebih memperhatikan keputusan 

keuangan yang mencerminkan kondisi keuangan internal perusahaan 

agar pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan tepat, sehingga 

perusahaan dapat mencapai tujuannya yaitu memaksimalkan nilai 

perusahaan. 

3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan 

penelitian dengan variabel lain yang mempengaruhi nilai perusahaan 

di luar penelitian ini sehingga dapat lebih memperluas untuk 

meningkatkan nilai perusahaan. 
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C. Keterbatasan Penelitian 

Pada penelitian ini terdapatan keterbatasan penelitian yang dapat diuraikan 

sebagai berikut yaitu : 

1. Penelitian ini hanya terbatas pada perusahaan manufaktur, sehingga 

terdapat kurang mewakili seluruh sektor industri yang ada di Bursa 

Efek Indonesia (BEI). 

2. Penelitian ini hanya mengambil periode penelitian tiga tahun yaitu 

dari tahun 2015-2017. 

3. Penelitian ini pada variabel corporate governance hanya meneliti 2 

mekanisme corporate governance yaitu dewan komisaris dan komite 

audit. 

4. Penelitian ini hanya mengambil 37 perusahaan karena tidak semua 

perusahaan atau tidak konsisten nya perusahaan dalam mengeluarkan 

laporan keuangan deviden. 

 

 

 

 

 

 

 

 




