
131 
 

 

 

 

V.  SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

1.1 Simpulan 

Pada penelitian yang telah dilakukan dan menghasilkan hasil analisis data dan 

pengujian hipotesis tentang pengaruh corporate social responsibility, good 

corporate governance, leverage, ukuran perusahaan dan kebijakan dividen 

terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar BEI  

periode 2010-2012, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Koefisien Determinasi (R2) menunjukkan nilai sebesar 0,202536. Hal ini dapat 

diartikan bahwa 20% variasi dari nilai perusahaan dapat dijelaskan oleh 

variasi dari corporate social responsibility, good corporate governance, 

leverage, ukuran perusahaan dan kebijakan dividen. Sedangkan 80% 

dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak di teliti dalam penelitian ini. 

2. Berdasarkan uji F yang telah dilakukan F hitung lebih besar dari F tabel 

(3,996914 > 2,54) sehingga Ho ditolak dan Ha diterima yaitu corporate social 

responsibility, good corporate governance, leverage, ukuran perusahaan dan 

kebijakan dividen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap nilai 

perusahaan. 

3. Variabel good corporate governance memiliki nilai t-hitung > t-tabel yaitu 

2,942506 > 2,005 dan nilai probabilitas 0,0048 < 0,05, variabel leverage 
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memiliki nilai t-hitung > t-tabel yaitu  3,351995 > 2,005 dan nilai probabilitas 

< 0,05 yaitu 0,0015 < 0,05. Berdasarkan hasil tersebut dapat diartikan bahwa 

H0 ditolak dan Ha diterima untuk kedua variabel tersebut yaitu variabel good 

corporate governance dan leverage secara parsial berpengaruh signifikan 

terhadap nilai perusahaan dan arah hubungannya positif atau berbanding lurus. 

4. Variabel corporate social responsibility memiliki nilai t-hitung < t-tabel yaitu 

sebesar 0,344902 < 2,005 dan nilai probabilitas 0,7315 > 0,05, variabel ukuran 

perusahaan memiliki nilai t-hitung < t-tabel yaitu 0,427334 < 2,005 dan nilai 

probabilitas > 0,05 yaitu 0,6708 > 0,05, variabel kebijakan dividen memiliki t-

hitung < t-tabel yaitu 1,294287 < 2,005 dan nilai probabilitas > 0,05 yaitu 

0,2011 > 0,05. Berdasarkan hasil tersebut dapat diartikan bahwa H0 diterima 

untuk ketiga variabel tersebut yaitu variabel corporate social responsibility, 

ukuran perusahaan dan kebijakan dividen secara parsial berpengaruh tidak 

signifikan terhadap nilai perusahaan dan arah hubungannya positif atau 

berbanding lurus. 

5.2  Saran 

Saran yang dapat diberikan berkaitan dengan hasil penelitian yang telah 

didapatkan adalah sebagai berikut: 

1. Bagi investor 

Investor dapat mempertimbangkan good corporate governance dan leverage 

sebagai tolak ukur untuk memutusakan perusahaan mana yang baik untuk 

berinvestasi.  
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2. Bagi perusahaan 

Perusahaan diharapkan memperhatikan penerapan good corporate governance 

dan leverage agar nilai perusahaan dapat meningkat dan menarik investor 

untuk berinvestasi. 

3. Bagi peneliti selanjutnya  

Saran bagi peniliti selanjutnya agar dapat mengembangkan penelitian ini lebih 

lanjut, dan dapat memperbaiki penelitian sebelumnya. Misalnya dengan cara 

menambah sampel penelitian maupun mengganti atau menambah variabel 

penelitian agar hasilnya lebih maksimal.  

 


