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BAB V 

SIMPULAN, SARAN, DAN KETERBATASAN PENELITIAN 

 

A. Simpulan 

 Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan memperoleh bukti empiris 

tentang pengaruh positif profitabilitas, keputusan investasi, leverage, dan 

ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan. Berdasarkan hasil analisis yang 

telah dilakukan dengan mengambil sampel sebanyak 26 selama 3 tahun 

berturut-turut  perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 

2012-2014, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Profitabilitas yang tinggi akan memberikan sinyal positif bagi investor bahwa 

perusahaan menghasilkan dalam kondisi yang menguntungkan. Hal ini menjadi 

daya tarik investor untuk memiliki saham perusahaan. Permintaan saham yang 

tinggi akan membuat para investor menghargai nilai saham lebih besar dari 

pada nilai yang tercatat pada neraca perusahaan, sehingga PBV perusahaan 

tinggi dan nilai perusahaan pun tinggi. 

2. Keputusan investasi memberikan sinyal positif tentang pertumbuhan 

perusahaan dimasa yang akan datang, sehingga meningkatkan harga saham 

sebagai indikator nilai perusahaan. Price Earnings Ratio (PER) yang tinggi 

menunjukkan investasi perusahaan yang bagus dan prospek pertumbuhan 

perusahaan yang bagus sehingga para investor akan tertarik. Permintaan saham 

yang tinggi akan membuat para investor menghargai nilai saham lebih besar 
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dari pada nilai yang tercatat pada neraca perusahaan, sehingga PBV perusahaan 

tinggi dan nilai perusahaan pun tinggi. 

3. Leverage berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. semakin 

tinggi leverage maka semakin tinggi pula nilai perusahaan yang diperoleh, 

penggunaan leverage mampu meningkatkan nilai perusahaan karena 

perusahaan mampu meningkatkan tingkat produksi untuk memperoleh laba 

yang lebih besar akhibat penggunaan hutang. 

4. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Ukuran 

perusahaan tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hal ini dikarenakan 

para investor tidak memperhatikan ukuran perusahaan dan lebih 

memperhatikan informasi-informasi baik (good news) yang lain yang dapat 

meningkatkan nilai perusahaan, seperti perusahaan yang melakukan kegiatan 

CSR (Corporate Social Responsibility). Perusahaan yang melakukan kegiatan 

CSR akan mendapat banyak dukungan dari berbagai Stakeholder. 

 

B. Saran 

pada hasil penelitian ini terdapat beberapa saran dari penulis yaitu: 

1. Melakukan penelitian secara longitudinal agar diketahui perkembangan nilai 

perusahaan dari tahun ke tahun. 

2. Mencari variabel lain yang tidak hanya terbatas pada karakteristik perusahaan 

tetapi juga faktor eksternal perusahaan, seperti budaya, kebijakan pemerintah 

ataupun secara konsumen. 
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C. Keterbatasan Penelitian 

pada hasil penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan-keterbatasan yaitu: 

1. Penelitian ini menggunakan faktor-faktor yang memengaruhi hanya 

profitabilitas, keputusan investasi, leverage dan ukuran perusahaan. 

2. penelitian ini hanya mengguanakan perusahaan manufaktur yang hanya 

menggunakan mata uang rupiah. 


