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BAB V 

KESIMPULAN  

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis data dengan menggunakan uji 

asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, dan pengujian hipotesis 

mengenai pengaruh variabel independen yaitu kebijakan dividen yang diukur 

dengan Dividend Payout Ratio (DPR), kebijakan hutang yang diukur dengan 

Debt to Equity Ratio (DER), profitabilitas yang diukur dengan  Return On 

Equity (ROE) dan Ukuran Perusahaan diukur dengan (Log Of Total Aset) 

terhadap variabel dependen yaitu Nilai Perusahaan yang diukur dengan Price 

Book Value (PBV) menunjukkan bahwa : 

1. Variabel Kebijakan dividen secara parsial tidak berpengaruh signifikan 

terhadap Nilai Perusahaan pada perusahaan manufaktur tahun periode 

2017-2019. 

2. Variabel Kebijakan  Hutang secara parsial berpengaruh negative dan 

signifikan terhadap Nilai Perusahaan pada perusahaan manufaktur tahun 

periode 2017-2019. 

3. Variabel Profitabilitas  secara parsial berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap Nilai Perusahaan pada perusahaan manufaktur tahun periode 

2017-2019. 

4. Variabel Ukuran Perusahaan secara parsial berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Nilai Perusahaan pada perusahaan manufaktur tahun 

periode 2017-2019. 
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5.2 Saran  

1. Bagi Pihak Perusahaan 

Perusahaan diharapkan dapat mewujudkan nilai perusahaan yang optimal 

dimana perusahaan dapat memperhatikan kebijakan dividen, kebijakan hutang, 

profitabilitas, dan ukuran perusahaan sehingga dapat menjadi hubungan yang 

saling menguntungkan antara investor dengan perusahaan.  

2. Bagi Penelitian Selanjutnya 

a. Penggunaan data diharapkan jauh lebih lama dibandingkan dengan 

peneliti sekarang. Sebaiknya bias 4-5 tahun atau lebih, diharapkan 

mencangkup waktu atau tahun yang terbaru sehingga hasil yang 

diperoleh lebih mampu memprediksi kondisi perusahaan saat ini. 

b. Penggunaan variabel diharapkan jauh lebih banyak guna dapat dijadikan 

sebagai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan seperti 

laverage, kebijakan investasi, struktur modal, keputusan pendanaan.  

c. Penggunaan sampel disarankan untuk menggunakan perusahaan selain 

manufaktur, sehingga mungkin dapat memberikan hasil penelitian yang 

berbeda.  

5.3 Keterbatasan  

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang memerlukan perbaikan 

dan pengembangan untuk penelitian selanjutnya.  

1. Pengambilan sampel pada penelitian ini hanya dalam jangka waktu 3 

tahun yakni tahun 2017-2019. 
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2. Dan pada penelitian ini hanya menggunakan 4 variabel yang diduga dapat 

mempengaruhi nilai perusahaan.  


