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BAB V 

KESIMPULAN & REKOMENDASI 

 

 

 

5.1 Kesimpulan 

 

Pengujian yang telah dilakukan dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut : 

1. Profitabilitas (ROA) berpengaruh negatif signifikan terhadap struktur modal 

(DER) secara langsung pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia tahun 2013-2016. 

2. Size tidak berpengaruh terhadap struktur modal (DER) secara langsung pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-

2016. 

3. Profitabilitas (ROA) berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan 

(PBV) secara langsung pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia tahun 2013-2016. 

4. Size berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan (PBV) secara 

langsung pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

tahun 2013-2016. 

5. Struktur modal (DER) berpengaruh positif signifikan terhadap nilai 

perusahaan (PBV) secara langung pada perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2016. 

6. Struktur modal dapat memediasi hubungan antara profitabilitas (ROA) dan 

nilai perusahaan (PBV) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia tahun 2013-2016. 
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7. Struktur modal tidak dapat memediasi hubungan antara size dan nilai 

perusahaan (PBV) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2013-2016. 

 

5.2 Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan serta keterbatasan dalam penelitian 

ini, maka rekomendasi dari penelitian ini adalah : 

1. Bagi Perusahaan  

Perusahaan hendaknya meningkatkan nilai perusahaan sehingga dapat 

menarik investor untuk berinvestasi pada perusahaan. Untuk meningkatkan 

nilai perusahaan hendaknya perusahaan dapat meningkatkan laba yang dapat 

digunakan untuk komposisi struktur modal.  

2. Bagi Investor 

 Hasil penelitian ini memberikan informasi yang bermanfaat bagi investor, 

sebelum memberikan pinjaman dana kepada perusahaan, terlebih dahulu 

sebaiknya investor memperhatikan rasio profitabilitas, ukuran perusahaan, 

rasio struktur modal dan rasio nilai perusahaan yang dapat dilihat dalam 

laporan keuangan perusahaan. Hal ini dimaksudkan agar pihak investor dapat 

memperoleh informasi mengenai bagaimana keadaan perusahaan, seperti 

kondisi financial perusahaan sehingga pihak investor dapat mengambil 

keputusan yang tepat untuk melakukan investasinya serta meminjamkan 

dananya ke perusahaan. 
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3. Bagi peneliti selanjutnya  

 Hasil penelitian dapat digunakan untuk menambah wawasan dan bukti 

empiris mengenai pengaruh profitabilitas dan size terhadap nilai perusahaan 

dengan struktur modal sebagai variabel intervening pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bura Efek Indonesia tahun 2013-2016, Sehingga 

penelitian selanjutnya mengkontruksi kembali faktor yang mempengaruhi 

nilai perusahaan misalnya current ratio dan total assets turn over. Bagi 

peneliti selanjutnya juga diharapkan agar menambah kategori perusahaan 

yang dijadikan sampel penelitian, misalnya seluruh perusahaan yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia. 


