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BAB V 

SIMPULAN  DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan  

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh bukti empiris tentang 

pengaruh struktur modal, profitabilitas, pembayaran deviden, firm size dan 

pertumbuhan perusahaan terhadap nilai perusahaan. Dengan menggunakan sampel 

perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) selama periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2012, 

sedangkan teknik pengambilan sampel dilakukan dengan purposive sampling, 

dengan jumlah sampel 14 perusahaan selama tiga periode yang sesuai dengan 

kriteria yang telah ditentukan. 

Dari hasil analisis dan pembahasan dapat diambil beberapa kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil uji asumsi klasik menunjukkan bahwa model regresi 

terdistribusi secara normal dan tidak terdapat multikolonieritas, autokorelasi, 

dan heteroskedastisitas.  

2. Hasil pengujian regresi linier berganda menunjukkan bahwa struktur modal 

(X1), profitabilitas (X2), pembayaran deviden (X3), firm size (X4) dan 

pertumbuhan perusahaan (X5) secara bersama-sama berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan (Y). Hal itu dapat dilihat dari uji F (uji signifikansi simultan) yang 

dimana H0 ditolak. 
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3. Pengaruh masing – masing variabel independen terhadap variabel dependen 

dapat dilihat dari uji t (uji signifikansi parameter individual) yang dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Struktur modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai 

perusahaan 

2. Profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan 

3. Pembayaran deviden berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap nilai 

perusahaan 

4. Firm size berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap nilai 

perusahaan 

5. Pertumbuhan perusahaan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap 

nilai perusahaan. 

5.2 Keterbatasan  

1. Penelitian ini hanya terbatas pada perusahaan manufaktur sektor industri 

barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 

tahun 2010 sampai dengan tahun 2012. 

2. Terdapat banyak perusahaan yang tidak membagikan deviden secara berturut-

turut selama periode pengamatan tahun 2010 sampai dengan tahun 2012. 

3. Penelitian ini hanya meneliti lima variabel independen terhadap satu variabel 

dependen yaitu struktur modal, profitabilitas, pembayaran deviden, firm size 

dan pertumbuhan perusahaan terhadap nilai perusahaan.  
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5.3 Rekomendasi 

1. Untuk peneliti lanjutan disarankan untuk menambah kategori perusahaan yang 

dijadikan sampel penelitian, misalnya seluruh perusahaan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI). 

2. Untuk peneliti lanjutan dapat menambahkan variabel lain yang diduga dapat 

mempengaruhi nilai perusahaan, sehingga mencakup lebih luas lagi dalam 

penelitiannya seperti : struktur kepemilikan saham, tingkat suku bunga, 

keputusan investasi (Total Asset Growth (TAG)). 

3. Bagi pihak investor, hendaknya dalam melakukan investasi 

mempertimbangkan struktur modal, profitabilitas, pembayaran deviden, firm 

size dan tingkat pertumbuhan perusahaan. Hal ini perlu dipertimbangkan agar 

pihak investor pun dalam melakukan investasi dapat menerima return (tingkat 

pengembalian yang baik.  

 

 


