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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasar hasil penelitian dan pembahasan di muka, maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa:  

1. Struktur Modal yang diproksikan oleh Debt to Equity Ratio berpengaruh 

negatif signifikan terhadap Nilai Perusahaan. Hal ini ditunjukkan dengan 

dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 < α=0,05 dan koefisien korelasi 

sebesar 0,743. Hasil uji t juga menunjukkan bahwa t hitung > t tabel 

sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 diterima.  

2. Kebijakan Dividen yang diproksikan dengan Dividen Payout Ratio tidak 

berpengaruh signifikan terhadap Nilai Perusahaan. Hal ini ditunjukkan 

dengan nilai signifikansi sebesar 0,264 > α=0,05 dan koefisien korelasi 

sebesar 0,086. Hasil uji t juga menunjukkan bahwa t hitung < t tabel 

sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 ditolak.  

3. Ukuran Perusahaan yang diproksikan dengan Ln Total Assets berpengaruh 

positif signifikan terhadap Nilai Perusahaan. Hal ini ditunjukkan dengan 

nilai signifikansi sebesar 0,000 < α=0,05 dan koefisien korelasi sebesar 

0,843. Hasil uji t juga menunjukkan bahwa t hitung > t tabel sehingga 

dapat disimpulkan bahwa H3 diterima.  
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4. Struktur Modal, Kebijakan Dividen dan Ukuran Perusahaan secara 

bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Nilai Perusahaan. Hal ini 

ditunjukkan dengan dengan nilai signifikansi uji f sebesar 0,002 < α=0,05.   

 

5.2.  Keterbatasan 

Berdasarkan kesimpulan diatas, terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian 

ini, diantaranya yaitu:  

1.  Periode penelitian ini relative pendek, hanya menggunakan rentang waktu 

4 tahun yaitu tahun 2014 hingga 2017.  

2.  Penelitian ini hanya menggunakan sampel pada perusahaan manufaktur, 

sehingga hasilnya tidak dapat digunakan sebagai tolak ukur atau tidak 

mengeneralisasi pada semua perusahaan.  

3.  Variabel independen yang digunakan hanya 3 (tiga) yaitu struktur modal, 

kebijakan dividen, dan ukuran perusahaan, padahal masih banyak variabel 

lain yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan misalnya kinerja 

keuangan perusahaan.  

 

5.3. Saran 

 Berdasar hasil pembahasan dan kesimpulan serta keterbatasan penelitian 

diatas maka peneliti mencoba memberikan saran sebagai berikut:  

1.  Bagi investor, Struktur Modal, Kebijakan Dividen dan Ukuran 

Perusahaan yang dianalisis dalam penelitian ini cukup memberikan 

pengaruh yang besar terhadap Nilai Perusahaan, sehingga perlu untuk 
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dijadikan sebagai dasar penilaian dalam mengambil keputusan investasi 

karena kondisi intern perusahaan menjadi tolok ukur seberapa besar risiko 

yang ditanggung dan keuntungan yang diharapkan oleh investor.  

2. Bagi perusahaan hendaknya meningkatkan permodalan dengan cara 

menganalisis struktur modal yang dalam penelitian ini berpengaruh negatif 

terhadap nilai perusahaan, struktur modal dan nilai perusahaan sangatlah 

penting untuk reputasi perusahaan.   

3. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini masih banyak terdapat 

keterbatasan-keterbatasan, oleh karena itu diharapkan mempertimbangkan 

faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi Nilai Perusahaan selain 

Struktur Modal, Kebijakan Dividen dan Ukuran Perusahaan. Penelitian ini 

hanya menggunakan beberapa sampel, sehingga tidak bisa menjeneralisasi 

semua kasus. Pada penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan 

sampel yang lebih banyak dan tahun penelitian yang lebih panjang.  

 

 


