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BAB V 

SIMPULAN  

 

5.1  Simpulan  

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dikemukakan dalam Bab 

IV, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah pengaruh Return 

On Equity (ROE), Debt To Equity Ratio (DER), Current Ratio (CR), dan Volume 

perdagangan saham terhadap nilai perusahaan (PVB) pada emiten pertambangan baik 

secara simultan maupun parsial: 

1. Return On Equity (ROE) berpengaruh positif dan signifikan terhadap terhadap 

nilai perusahaan (PBV) pada emiten pertambangan yang terdaftar di BEI 

tahun 2011 sampai dengan 2013   

2. Debt To Equity Ratio (DER) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

terhadap nilai perusahaan (PBV) pada emiten pertambangan yang terdaftar di 

BEI tahun 2011 sampai dengan 2013   

3. Current Ratio (CR)  berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap 

terhadap nilai perusahaan (PBV) pada emiten pertambangan yang terdaftar di 

BEI tahun 2011 sampai dengan 2013   

4. Volume perdagangan saham berpengaruh negatif dan tidak signifikan 

terhadap terhadap nilai perusahaan (PBV) pada emiten pertambangan yang 

terdaftar di BEI tahun 2011 sampai dengan 2013   
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5. Secara simultan Return On Equity (ROE), Debt to Equity Ratio (DER), 

Current Ratio (CR), dan volume perdagangan saham berpengaruh signifikan  

terhadap nilai perusahaan (PBV) pada emiten pertambangan yang terdaftar di 

BEI tahun 2011 sampai dengan 2013 . 

 

5.2 Keterbatasan dan Rekomendasi 

5.2.1 Keterbatasan 

1. Emiten yang dipilih sebagai sampel dalam penelitian ini jumlahnya sedikit 

yaitu hanya 18  emiten pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek indonesia, 

sehingga jika jumlah sampelnya ditambah atau kriteria sampel diubah tentu 

hasilnya akan berbeda.  

2. Peneliti hanya menggunakan rasio Return on Equity (ROE) , Dept to Equity Ratio 

(DER), Current Ratio (CR), dan volume perdagangan saham. Sedangkan masih 

ada variable-variabel lain  yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan. 

 

1.2.2 Rekomendasi 

1. Bagi perusahaan yang ingin meningkatkan nilai perusahaannya dengan 

menggunakan tolak ukur rasio price to book value (PBV), maka disarankan 

untuk lebih memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi rasio PBV 

dengan penekanan terhadap rasio profitabilitas dan kebijakan hutang karena 

keduanya merupakan faktor yang secara parsial memiliki pengaruh signifikan 

terhadap rasio PBV dalam penelitian ini.  
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2. Bagi Investor dan Calon Investor Investor atau calon investor disarankan untuk 

melakukan analisis laporan keuangan terutama rasio-rasio keuangan yang 

berkaitan dengan nilai perusahaan dengan melakukan penekanan pada rasio 

profitabilitas dan kebijakan hutang dikarenakan rasio tersebut berpengaruh 

signifikan terhadap nilai perusahaan. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya  disarankan untuk menggunakan sampel yang lebih 

banyak dengan karakteristik yang lebih beragam dari berbagai sektor dan 

memperpanjang periode pengamatan penelitian serta menambah variabel 

Independen dengan menggunakan rasio aktivitas dan rasio pasar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


