
 

 

 

 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

 

 

5.1 Simpulan 

 

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh dari Tingkat 

Profitabilitas (Return on Assets), Investment Opportunity Set (Price Earning 

Ratio), dan Keputusan Pendanaan (Debt to Equity Ratio) terhadap Nilai 

Perusahaan (Price to Book Value) pada perusahaan Food and Beverage yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2007 sampai dengan 2010. 

 

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan guna melihat 

pengaruh dari variabel-variabel independen terhadap variabel dependen, maka 

dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil pengujian dengan menggunakan uji 

regresi linier berganda menunjukkan bahwa semua variabel independen memiliki 

pengaruh terhadap variabel dependen. Variabel Tingkat Profitabilitas (ROA), 

Investment Opportunity Set (PER) dan Keputusan Pendanaan (DER) masing-

masing memiliki pengaruh signifikan terhadap Nilai Perusahaan (PBV). 

 

Dengan adanya penelitian ini akan memberikan gambaran kepada pihak 

manajemen perusahaan food and beverage tentang bagaimana meningkatkan nilai 

perusahaan yaitu dengan meningkatkan profitabilitas, memaksimumkan 

kemampuannya melaui investasi-investasi dan menggunakan ekuitas sebagai 

keputusan pendanaan . 
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5.2 Keterbatasan Penelitian 

 

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang dapat mempengaruhi hasil penelitian, 

yaitu: 

1. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini lebih sedikit dari 

penelitian-penelitian sebelumnya dan terbatas pada perusahaan-perusahaan 

food and beverage sehinnga kesimpulan penelitian ini mungkin tidak akan 

berlaku untuk perusahaan pada sektor lain. 

2. Keputusan Keuangan yang digunakan dalam penelitian ini hanya keputusan 

pendanaan. 

3. Variabel-variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini relatif 

sedikit. Sedangkan variabel yang terkait dengan nilai perusahaan relatif 

banyak, sehingga kemungkinan akan didapat kesimpulan yang berbeda. 

4. Penelitian dilakukan sejak tahun 2012 sehingga data yang digunakan adalah 

data dari tahun 2007 sampai tahun 2010. Terdapat berbagai kendala dalam 

pengerjaan sehingga penelitian ini selesai pada tahun 2013. 

 

5.3 Saran 

 

Saran penulis terhadap penelitian selanjutnya, yaitu: 

1. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperpanjang periode 

penelitian dan menambah jumlah sampel penelitian sehingga diharapkan 

dapat meningkatkan keakuratan hasil penelitian. 

2. Penelitian ini menggunakan faktor internal perusahaan sebagai variabel 

independen yang mempengaruhi nilai perusahaan. Peneliti selanjutnya 

disarankan untuk menggunakan faktor eksternal perusahaan sebagai variabel 



49 
 

independen yang mempengaruhi nilai perusahaan dengan model penelitian 

yang memadai. 

3. Penelitian ini menggunakan PER (Price Earning Ratio) untuk memproksikan 

Investment Opportunity Set (IOS). PER memiliki kelemahan, yaitu rasio ini 

memerlukan penaksiran masa depan yang tidak pasti, sehingga penelitian 

selanjutnya disarankan untuk menggunakan proksi lainnya juga seperti Total 

Assets Growth, Market to Book Assets Ratio, Ratio Capital Expenditure to 

BVA, dan Current Assets to Total Assets. 


