
1 
 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Pada dasar tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 

Profitabilitas, Likuiditas Terhadap Nilai Perusahaan dan Struktur Modal yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017. 

Metode analisis data yang di gunakan adalah analisis regresi linear berganda. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di lakukan, setelah melalui beberapa proses 

yaitu tahap pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, dan interpretasi hasil 

analisis mengenai pengaruh Profitabilitas, Likuiditas Terhadap Nilai Perusahaan 

dan Struktur Modal dengan alat yang terdistribusi normal, tidak terdapat 

multikolinearitas, bebas autokorelasi, dan tidak adanya heterokedastitas. Dari hasil 

penelitian ini yang di lakukan pada 200 sampel penelitian tahun 2013-2017, maka 

di hasilkan kesimpulan sebagai berikut : 

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif 

signifikan terhadap nilai perusahaan. Perusahaan yang memiliki profitabilitas 

yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan mampu memanfaatkan ekuitas 

yang di miliki oleh untuk memperoleh laba. Tingginya profitabilitas ini juga 

di pandang baik oleh investor, sehingga akan meningkatkan nilai perusahaan. 

2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa likuiditas berpengaruh negatif 

signifikan terhadap nilai perusahaan. Semakin tinggi likuiditas akan 

menurunkan nilai perusahaan. Hal itu dapat di lihat bahwa adanya hubungan 

likuiditas dengan dengan modal kerja, dimana likuiditas yang tinggi berarti 
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modal kerja di dalam perusahaan juga tinggi. Dimana modal kerja mengacu 

pada aktiva lancar. Dengan tingginya aktiva lancar maka perusahaan di 

anggap kelebihan aktiva lancar di dalam perusahaan dan tidak di gunakan 

secara maksimal untuk kegiatan operasional perusahaan.  

3. Hasil penelitian menunjukkan hubungan negatif signifikan antara 

profitabilitas dengan struktur modal berati semakin besar tingkat 

profitabilitas yang di peroleh suatu perusahaan maka struktur modal 

perusahaan yang berasal dari hutang akan semakin menurun.  

4. Hasil penelitian menunjukkan likuiditas berpengaruh negatif dan tidak 

signifikan terhadap struktur modal. Hal ini di karenakan tingkat likuiditas 

tidak terlalu di pertimbangkan dalam penyusunan struktur modal perusahaan. 

Besarnya likuiditas tidak dapat menggambarkan kondisi finansial suatu 

perusahaan. Hal ini bergantung pada seberapa besar aset yang dapat segera di 

konversikan ke dalam kas untuk membayar hutang jangka pendeknya. 

B. Saran  

Adapun beberapa saran yang dapat menjadi masukan untuk penelitian 

selanjutnya dari hasil penelitian di atas sebagai berikut : 

1. Penelitian selanjutnya di harapkan dapat di lakukan di sektor lain seperti 

sektor properti, perbankan, pertambangan atau seluruh perusahaan yang 

terdaftar di Burasa Efek Indonesia. 

2. Penelitian selanjutnya di harapkan dapat menambah variabel lain yang dapat 

mempengaruhi nilai perusahaan untuk mendapatkan hasil yang menyeluruh. 
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3. Penelitian juga mempertimbangkan variabel-variabel yang di duga 

mempengaruhi nilai perusahaan untuk mengetahui kondisi pasar modal yang 

sesungguhnya, sehingga dapat menghasilkan informasi yang lebih 

mendukung. 

4. Penelitian selanjutnya agar dapat menambah sampel yang di teliti pada 

kelompok perusahaan lainnya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

5. Penelitian selanjutnya di harapkan dapat memperpanjang periode penelitian 

agar dapat di peroleh hasil penelitian yang lebih baik dan akurat. 

 


