
85 
 

BAB V 

SIMPULAN, SARAN, DAN KETERBATASAN PENELITIAN 

A. Simpulan 

Pada dasarnya tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

pengaruh profitabilitas, keputusan investasi, keputusan pendanaan, 

kebijakan dividen, dan good corporate governance terhadap nilai 

perusahaan, pada perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2010-2014. 

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier 

berganda. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, setelah 

melalui tahap pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, dan 

interpretasi hasil analisis mengenai pengaruh profitabilitas, keputusan 

investasi, keputusan pendanaan, kebijakan dividen, dan good corporate 

governance terhadap nilai perusahaan dengan alat yang terdistribusi 

normal, tidak terdapat multikolonearitas, bebas autokorelasi, dan tidak 

adanya heteroskedastisitas. Dari hasil penelitian yang dilakukan pada 39 

sampel penelitian tahun 2010-2014, maka dihasilkan kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Semakin tinggi profitabilitas 

suatu perusahaan maka akan semakin tinggi pula nilai perusahaannya. 

Kemampuan perusahaan yang tinggi dapat menaikkan nilai 

perusahaan. Dengan hal ini, maka para investor akan memperhatikan 
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profitabilitas suatu perusahaan sebagai pertimbangan keputusan 

investasi. 

2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan investasi berpengaruh 

positif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Keputusan 

investasi yang tidak mempengaruhi nilai perusahaan mengindikasikan 

bahwa perusahaan tidak mampu memaksimalkan investasi yang 

dilakukan, sehingga laba yang dihasilkan tidak sesuai dengan 

keinginan investor. Oleh karena itu, semakin tinggi keputusan 

investasi tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap 

meningkatnya nilai perusahaan. 

3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan pendanaan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Perusahaan yang mempunyai tingkat hutang yang tinggi, akan 

dipercaya oleh pihak ketiga untuk mendapatkan pinjaman. Sehingga, 

hutang yang tinggi dapat memberikan sinyal positif kepada para 

investor bahwa perusahaan akan tumbuh dimasa mendatang, sehingga 

dapat meningkatkan harga saham sebagai indikator nilai perusahaan. 

4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pendanaan 

berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Hasil ini sesuai dengan teori dividen irelevan yang dikemukakan oleh 

Miller dan Modligiani (MM) yang menyatakan bahwa kebijakan 

dividen merupakan sesuatu yang bersifat irelevan, artinya tidak 

memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan. 
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5. Hasil penelitian menunjukkan bahwa good corporate governance 

berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Hal ini dimungkinkan praktik GCG pada perusahaan memang 

dilaksanakan, akan tetapi implementasinya masih belum diterapkan 

oleh perusahaan secara penuh sesuai dengan prinsip-prinsip GCG atau 

bisa dikatakan bahwa praktik GCG dilaksanakan oleh perusahaan 

hanya untuk formalitas saja. 

B. Saran 

1. Pada penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan semua jenis 

perusahaan sebagai objek penelitian dan menggunakan jumlah sampel 

lebih banyak agar dapat mendapatkan bukti empiris bahwa 

profitabilitas, keputusan investasi, keputusan pendanaan, kebijakan 

dividen, dan good corporate governance berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan. 

2. Menambah variabel independen lain yang dapat mempengaruhi nilai 

perusahaan. 

3. Mengganti proksi pada variabel. 

C. Keterbatasan Penelitian 

1. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini hanya lima 

variabel, yaitu profitabilitas, keputusan investasi, keputusan 

pendanaan, kebijakan dividen, dan good corporate governance. 

Kemungkinan ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi nilai 

perusahaan yang diteliti dalam penelitian ini. 
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2. Perusahaan yang menerapkan sistem GCG selama lima tahun tidak 

banyak, sehingga data sampel penelitian yang digunakan sangat 

terbatas. 

 


