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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

5.1. Kesimpulan  

Penelitian ini bertujuan untuk menguji empat variabel independen antara lain firm 

size, net profit margin, debt to equity ratio dan dividend payout ratio, apakah 

berpengaruh terhadap firm value. Firm Value dihitung menggunakan Price Book 

Value (PBV) yang merupakan perbandingan dari harga per lembar saham dan 
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nilai buku. Sampel penelitian ini menggunakan perusahaan non keuangan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2009-2011 dan pengambilan sampel 

menggunakan purposive sampling. 

 Berdasarkan hasil pengujian regresi linier berganda menggunakan SPSS 

15.0 for Windows dari keempat variabel independen tersebut, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Firm size terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap  firm value. 

Sehingga dapat dikatakan bahwa semakin besar total asset yang dimiliki 

perusahaan, maka semakin besar pula tingkat keyakinan investor akan 

kemampuan perusahaan dalam memberikan tingkat pengembalian 

investasi.  

2. Net Profit Margin terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap  firm 

value. Sehingga dapat dikatakan semakin tinggi profitabilitas (net profit 

margin) yang dimiliki perusahaan, maka semakin tinggi pula tingkat 

keyakinan investor dalam memberikan tingkat pengembalian investasi. 

Debt to Equity Ratio tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap firm 

value. Sehingga dapat dikatakan bahwa tinggi rendahnya hutang tidak ada 

kaitannya dengan tinggi rendahnya nilai perusahaan.  

3. Dividend Payout Ratio tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap firm 

value. Sehingga dapat dikatakan bahwa tinggi rendahnya dividen yang 

dibayarkan kepada investor tidak ada kaitannya dengan tinggi rendahnya 

nilai perusahaan.  
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5.2. Keterbatasan dan Rekomendasi 

5.2.1. Keterbatasan Penelitian 

Peneltian ini mempunyai keterbatasan-keterbatasan yang dapat dijadikan bahan 

pertimbangan bagi peneliti yang akan datang agar diharapkan hasilnya lebih baik 

lagi, yaitu antara lain : 

1. Rentang waktu yang digunakan terlalu singkat, periode pengamatannya 

hanya tiga tahun yaitu tahun 2009, 2010 dan tahun 2011. 

2.  Penelitian hanya fokus pada empat variabel independen saja dan sampel 

yang diambil adalah perusahaan non keuangan yang  yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2009 sampai tahun 2011, pada 

perusahaan yang melakukan pembagian dividen secara berturut-turut 

(continue) selama periode penelitian, sedangkan kondisi perusahaan di 

Indonesia yang melakukan pembagian dividen jumlahnya sedikit.   

 

 

5.2.1. Rekomendasi Penelitian 

Sedangkan untuk rekomendasi yang diberikan kepada peneliti, agar penelitian 

kedepan bisa lebih baik lagi hasilnya yaitu antara lain : 

1. Menambah periode pengamatan misalkan menjadi empat tahun 

pengamatan atau lebih sehingga diharapkan hasil penelitiannya semakin 

lebih baik lagi. 

2. Menambahkan variabel lain yang berpengaruh terhadap firm value, seperti 

Corporate Social Responbility, Good Corporate Governance dan Insiders 


