
BAB V 

SIMPULAN 

5.1. SIMPULAN  

Dari penelitian ini mengelaskan kalau dari Pengaruh keputusan investasi, keputusan 

pendanaan dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan dari analisi dari penelitian 

ini dapat disimpulakan adalah sebagai berikut ini : 

1. Keputuasn investasi dalam penelitian ini memiliki pengaruh positif dan signifikan 

terhadap nilai perusahaan. Jika PER mengalami peningkatan hal tersebut 

mengindikasikan kalau informasi asset yang bertambah dapat diterimah oleh 

investor, Dan itu juga bisa digunakan sebagai bahan pertimbanagan investor untuk 

melakukan invstasi. 

2.  Keputusan pendanaan dalam penelitian ini memiliki pengaruh negatif dan 

signifikan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Semakin besar atau kecilnya 

hutang suatu perusahaan maka pasar akan cepat menerima suatu informasi tersebut.   

3. Ukuran perusahaan dalam penelitian ini memiliki pengaruh positif dan signifikan 

terhadap nilai perusahaan. Dan dalam penelitian ini ukuran perusahaan diukur 

menggunakn logaritma natural total asset. Ketika semakin besar ukuran perusahaan 

maka pasar akan cepat menerima informasi tersebut yang sudah terpapar dalam total 

asset perusahaan.   

 

 

 



5.2. SARAN 

1. Bagi investor  

Pada calon investor hal yang harus di perhatikan adalah kinerja perusahaan, yang dapat 

dilihat investor melalui tingkat keputusan investasi, keputusan pendanaan dan ukuran 

perusahaan dalam kaitanya dengan nilai perusahaan (PBV) dari tahun sampai tahun 

berikutnya. Dan hasil dari penelitian ini keputuasn investasi, keputusan pendanaan dan 

ukuran perusahan memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan. keputusan investasi, 

keputusan pendanaan dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh signifikan. Sehingga 

dapat di peroleh suatu keyakinan kalau ketika perusahaan  memiliki suatu kinerja yang 

baik dan memiliki prospek yang baik, dapat dilihat dari keputusan investasi, keputusan 

pendanaan dan ukuran perusahaan sehingga hal tersebut juga akan mempengaruhi nilai 

perusahaan dimassa yang akan datang. 

2. Bagi pihak Perusahaan yang terkait 

Penyediaan informasi yang dapat dipercaya, jelas dan lengkap dapat mengurangi 

asimetri dari investor dan itu juga dapat memberikan informasi mengenai kondisi 

keuangan dari segi eksternal perusahaan tersebut. 

5.2.1. Bagi Penelitian Berikutnya 

1. Bagi penelitian berikutnya peneliti bisa menambahkan tahun penelitiannya menjadi 5 

tahun sehingga itu akan bisa mempengaruhi untuk memberikan hasil yang 

sesungguhnya. 



2. Bagi penelitian selanjutnya bisa menambahkan variable independen yang diantaranya 

(Struktur Aset, Tingkat Bunga Pinjaman dan Kebijakan Deviden) agar medel regresi 

yang dihasilkan bisa lebih akurat terhadap nilai perusahaan. 

 

 

 

 

 


