
 
 

  

 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan maka dapat diambil beberapa 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Keputusan investasi berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Harapan 

pertumbuhan perusahaan yang positif sangat diinginkan investor sehingga dapat 

meningkatkan  nilai perusahaan melalui pembelian saham. 

2. Keputusan pendanaan berpengaruh tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Meningkatnya nilai perusahaan tidak dilihat dari merubah proporsi debt dan 

equity yang digunakan untuk membiayai perusahaan, karena hal ini tidak 

memengaruhi permintaan dan penawaran saham. 

3. Kebijakan dividen berpengaruh tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Perusahaan yang baik membagikan dividen dalam jumlah sedikit dan sebagian 

besarnya digunakan sebagai tambahan biaya kegiatan investasi perusahaan, 

sehingga semakin besar dividen yang dibagikan akan menurunkan nilai 

perusahaan. 
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4. Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.  Semakin 

besar sebuah perusahaan akan memudahkan perusahaan dalam pembiayaan 

perusahaan, tetapi investor masih ragu karena besarnya aset perusahaan 

menandakan bahwa manajemen dapat menggunakan aset perusahaan dengan 

leluasa sehingga membuat khawatir para pemilik aset tersebut 

5. Risiko bisnis berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Perusahaan 

mampu mendongkrak laba dari perubahan volume penjualan, tetapi semakin 

besar risiko bisnis yang dimiliki perusahaan akan menurunkan nilai perusahaan 

dikarenakan para investor menghindari risiko sehingga tidak membeli saham 

perusahaan.  

6. Keputusan investasi, keputusan pendanaan, kebijakan dividen, ukuran 

perusahaan, dan risiko bisnis secara simultan berpengaruh signifikan terhadap 

nilai perusahaan. Beberapa variabel pada penelitian ini memberikan hasil 

signifikan yang dominan, sehingga secara keseluruhan semua variabel pada 

penelitian ini merupakan hal-hal yang diperhatikan oleh investor dalam 

menentukan nilai perusahaan. 
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5.2 Saran 

Terdapat beberapa saran serta pertimbangan yang dicantumkan dalam penelitian ini, 

saran dan pertimbangan tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Pada penelitian selanjutnya faktor risiko haruslah menjadi pertimbangan bagi 

perusahaan public. Karena indikator degree operating leverage yang digunakan 

dalam penelitian ini merupakan indikator dominan dari seluruh variabel. Risiko 

bisnis yang besar dapat mengubah pandangan investor dalam melakukan 

pembelian saham, yang akan berakibat pada menurunnya nilai perusahaan. 

Sehingga penting bagi perusahaan untuk membuat keputusan tentang penggunaan 

hutang yang menimbulkan biaya tetap berupa beban bunga. 

2. Prospek pertumbuhan perusahaan yang diproksikan dengan (PER) mencerminkan  

variabel keputusan investasi. Oleh sebab itu, penting bagi perusahaan untuk tetap 

mempertahankan pertumbuhan perusahaan yang merupakan harapan para investor 

yang memiliki perkembangan positif dari tahun ke tahun. Karena dengan 

memiliki perkembangan pertumbuhan positif memberikan sinyal positif kepada 

investor bahwa kinerja perusahaan memiliki prospek yang bagus. 

3. Penelitian ini hanya dilakukan pada satu kategori saja yaitu perusahaan yang 

tergabung dalam LQ-45 dan periode pengamat yang hanya tiga tahun,maka 

penelitian mendatang dapat dikembangkan dengan menggunakan objek 

pengamatan pada sektor lainnya seperti pada perusahaan manufaktur, perbankan, 

pertambangan, dan periode pengamatan yang lebih lama lagi. 


